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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

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

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, 
czy dobrze jest czy moŜe jest, moŜe jest juŜ źle, 

spokoju się spodziewać, czy teŜ przejść, 
czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. 

 
Jerzy Połomski 

 

Z okazji Dnia Kobiet mnóstwa wiosennej radości! 
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TWG 

KURIER TABLICA 

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

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA  
W TWOROGU 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne 
refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Badania w mammobusie  odbędą się w Tworogu  
19 i 27 marca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Zamkowa 6. 
Nie jest wymagane skierowanie lekarskie! 

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 
50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi  
i jednocześnie: w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu lub otrzymały wynik ze 
wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach 
(dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi  
u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym 
stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2). 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na 
zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych 
nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi 
lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi 
pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie 
oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…...……………………………………………......str.4 

– Czy jest bezpiecznie? 
– Podpalacz złapany 
– Brudy do posprzątania 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.6 

– Baby, ach te baby 
– Babskie, pozytywne zamieszanie 
– Coś się kończy, coś zaczyna 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.8 

– Spocone, ale szczęśliwe 
– Na horyzoncie widać już kolejną dychę 
– Taniec nowoczesny w GOK-u 

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.9 

– TWG kurier i konkurs fotograficzny  
dla każdego! 
– Kulturalnie-naturalnie 
– Co robił Krecik w Boruszowicach? 
– Ptasia moc jest z nimi 
– Czytanie to najlepszy sposób uczenia się  
– Czego uczy cudowny chłopak? 
– Patriotyzm w poezji 

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.13 

– Rusza rozbudowa ośrodka zdrowia – to już 
pewne 
– Mamy nowego wicewójta! 
– GDDKiA odpowiada 
– Alarm w Urzędzie Gminy 
– Czujnik powietrza zamontowany 
– Co słychać w OSP Koty? 
– Eko-strategia 
– Są pieniądze dla seniorów! 
 

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
tel. +48 515 122 424 

REDAKTOR NACZELNA 

Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 

Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 

Karina Jaksa, Iwona Pilc, Ewa Jaruszowic, Anna 
Rogala-Goj, Hanna Pawełczyk 

MECENAT 

Grażyna Chmiel 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

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

DRUK 

 

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

KURIER SESJA 
CZY JEST BEZPIECZNIE?  

26 lutego podczas sesji Rady Gminy, Komendant 
Komisariatu Policji w Tworogu podkom. Piotr Skolik 
przedstawił stan bezpieczeństwa gminy Tworóg, który 
należy określić jako dobry. Pomimo ogromnego 
obszaru, jakim jest gmina Tworóg i Krupski Młyn, 
policjanci doprowadzili do wzrostu wykrywalności 
przestępstw, a ponad 20 sprawców złapano na  
tzw. gorącym uczynku.  

Komendant wskazał jednak obszary problematyczne, na 
których policjanci będą się skupiać w bieżącym roku. 
Należą do nich m.in. narkotyki. Funkcjonariusze 
odnotowali wzrost zdarzeń z udziałem środków 
odurzających, dlatego będą zwracać na ten problem 
szczególną uwagę. To samo dotyczy kradzieży.  
Te zdarzają się głównie w sklepach. Do częstych zaliczają 
się również kradzieże rowerów. – Niestety zauważyliśmy, 
że wiele osób beztrosko podchodzi do kwestii 
zabezpieczania swojego mienia. Rowery bardzo często 
stoją pod sklepem czy domem niezapięte, z zakupami,  
a nawet torebkami. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi  
o samochody, czy też domy, garaże i posesje – zauważył 
Komendant. To oczywiście prowokuje potencjalnych 
złodziei, dlatego policjanci przestrzegają przed takimi 
zachowaniami i zachęcają np. do stosowania zapięć 
rowerowych lub innych form zabezpieczeń swojego 
mienia. Komendant zapowiedział, że w ramach programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz zgodnie z nowymi planami 
działań priorytetowych - dzielnicowy asp. szt. Adam 
Ćwieląg w najbliższym czasie założył sobie realizację 
zadania polegającego na ograniczeniu przypadków 
kradzieży m.in. rowerów oraz uświadamianie, 
zmotywowanie lokalnej społeczności do konieczności 
lepszego zabezpieczania swojego mienia poprzez 
przeprowadzanie kampanii informacyjnej. Zamiarem jest 
również dążenie do polepszenia infrastruktury w rejonach 
obiektów użyteczności publicznej celem właściwego 
przechowywania rowerów tj. stojaki pozwalające na 
zabezpieczenie tych pojazdów oraz monitorowanie tych 
obszarów. Drugi z dzielnicowych obsługujących gminę 
Tworóg – asp. Maciej Bobola – na najbliższe półrocze 
założył sobie jako działanie priorytetowe - zwiększenie 
świadomości seniorów na tematy dotyczące szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, w tym uświadomienie, 
zwrócenie uwagi, a nawet poinstruowanie jak nie stać się 
ofiarą przestępstwa, w szczególności oszustw zwanych 
potocznie „na wnuczka”, „na urzędnika”, „na policjanta” itp. 
Przy tej okazji zakłada również poruszenie problematyki 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w trosce  
o bezpieczeństwo seniorów, którzy zamieszkują samotnie 
planowane jest rozpowszechnienie i zapoznanie  
z inicjatywą tzw. „Kopert Zdrowia” . 

Na koniec prezentacji, wójt Eugeniusz Gwóźdź 
podziękował policjantom za współpracę i za skuteczne 
budowanie bezpieczeństwa. Mieszkańców natomiast 
zachęcał do kontaktu z dzielnicowymi.  

 

Komisariat Policji w Tworogu 
42-690 Tworóg 
ul. Zamkowa 16  
tel. 327960813 
fax 327960814 
tworog@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 
 
asp. szt. Adam Ćwieląg – rejon służbowy obejmuje 
sołectwa Tworóg, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworoska 
oraz przysiółki Pusta Kuźnia i Krywałd. 

Telefony: 32 7960815, 727032632, 607931663,  

e-mail: 
dzielnicowy.tworog42@tarnowskiegory.ka.policja.gov.pl 

asp. Maciej Bobola – rejon służbowy obejmuje sołectwa 
Brynek, Hanusek, Boruszowice, Wojska, Połomia, 
Świniowice. 

Telefony: 32 7960816, 727032630, 607931662,  

e-mail: 
dzielnicowy.tworog43@tarnowskiegory.ka.policja.gov.pl 

PODPALACZ ZŁAPANY! 

Ujęto sprawcę serii podpaleń w Świniowicach. 
Jest nim 16-letni mieszkaniec gminy. Policja nie 
wypowiada się na temat motywów działania 
podpalacza. Wiadomo natomiast, że działał sam.  
Chłopaka będzie przesłuchiwać sąd rodzinny i to on 
zdecyduje o dalszym losie nieletniego.  

BRUDY DO POSPRZĄTANIA 

Co ze śmieciami w Brynku? Sprawa jest nadal w toku, 
ale zgodnie z przekazanymi przez wójta Gminy Tworóg 
podczas sesji  informacjami, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze wstrzymało wykonanie decyzji Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach w sprawie 
zezwolenia na zbieranie odpadów w Brynku.   

Przypomnijmy w kilku słowach sprawę. Mieszkańcy Brynka 
zaniepokojeni składowaniem odpadów na terenach po 
byłych zakładach drobiarskich zaczęli drążyć temat 
i zainteresowali sprawą gminę. W wyjaśnienie sprawy 
zaangażował się wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Pojawiły się 
sugestie, że to gmina pozwoliła na składowanie śmieci. Nie 
jest to prawdą. Nie tylko nie wydaliśmy pozwolenia, ale 
w ogóle nie byliśmy stroną w postępowaniu i nie 
zostaliśmy poinformowani o decyzjach – wyjaśnia. 

Szybko ustalono, że wysypisko śmieci na ul. Zakładowej 
w Brynku działa legalnie, a pozwolenie wydało dwukrotnie 
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Zezwolenia 
wydano w 2015 r. oraz 2 marca 2017 r. 
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TWG KURIER – SESJA 

W grudniu odbyło się pełne emocji spotkanie  
z mieszkańcami, przedstawicielami starostwa, gminy 
Tworóg oraz właścicielem działki i jej dzierżawcami. Gmina 
Tworóg zdecydowała skierować do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie 
nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na zbierania 
odpadów. W połowie lutego SKO odpowiedziało 
odmawiając złożonego na wniosek wójta  Gminy Tworóg 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. 

W obszernym uzasadnieniu jest mowa m.in. o tym, że 
gmina nie jest stroną w postepowaniu. Niemal 
jednocześnie SKO  wydało postanowienie o wszczęciu  
z urzędu postępowania oraz o wstrzymaniu wykonania 
decyzji starostwa. Zdaniem Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach zachodzi 
prawdopodobieństwo, że decyzja pierwszej instancji 
dotknięta jest jedną z wad wymienionych w art. 156 § KPA, 
a to oznacza, że została wydana z rażącym naruszeniem 
prawa. Decyzja dotyczy jednego z dzierżawców, jednak 
gmina spodziewa się wydania kolejnej, analogicznej, 
dotyczącej drugiego.  

W praktyce oznacza to, że nowy transport odpadów już nie 
wjedzie na działkę, a śmieci już tam będące powinny 
zostać uprzątnięte. Gmina będzie monitorować sprawę.  

– Cieszę się, ze nasza interwencja była skuteczna. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy wkrótce będą mogli zapomnieć  
o problemie – skomentował sprawę wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 26 lutego 2018 r.: 

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/328/2018 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rdzinie w Gminie 
Tworóg za rok 2017.  

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/329/2018 w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/330/2018 w sprawie
zmian budżetu gminy na rok 2018.  

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/332/2018 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 
stanowiących dochód budżetu Gminy Tworóg za 
pomocą karty płatniczej.  

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/333/2018 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2018 r.  

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/334/2018 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów 
w sprawie zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Gminą Tworóg a Gminą Tarnowskie 
Góry. 

 Podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości. 

 Podjęto uchwałę nr XXXIX/345/2018 w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych.  

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Trwają prace nad stworzeniem Izby Pamięci  
w pomieszczeniach najstarszego budynku gminy  
– w szpitolu. Miejsce ma służyć gromadzeniu  
i udostępnianiu eksponatów związanych z historią 
gminy i kulturą regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
BABY, ACH TE BABY 

8 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbył się Babiniec – coroczna impreza dla kobiet. Tym 
razem zabawę prowadził energetyczny zespół „Silver 
dance”. Muzycy nie dawali za wygraną, dopóki parkiet 
nie był pełny. A kobiety zachęcone tanecznymi 
rytmami, pozwoliły porwać się do wspólnej zabawy.  

Imprezę otworzył występ przygotowany przez grupę 
akrobatyczną działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
Dziewczyny, choć ćwiczą zaledwie kilka miesięcy, 
zaprezentowały układ taneczny naszpikowany 
akrobacjami. Publiczność była pod wrażeniem!  

Babiniec zorganizowano w tłusty czwartek, nie mogło więc 
zabraknąć słodkich pączków, kawy i herbaty. Każda 
kobieta otrzymała także upominek ufundowany przez 
Urząd Gminy w Tworogu.  

Zdjęcia z imprezy na stronach:  
www.gok-tworog.pl oraz www.twg-kurier.pl 

BABSKIE, POZYTYWNE 
ZAMIESZANIE 

Czasami wystarczy jeden taki dzień w roku. Bez 
stresów, bez obowiązków i bez… mężczyzn. 8 lutego 
w Świniowicach odbył się babski comber. 
Zorganizował go zarząd „Johanek” wraz z miejscową 
Ochotniczą Strażą Pożarną. Kto był, nie żałował!  

Po przekroczeniu progu miejscowej świetlicy nie mamy 
wątpliwości, że organizatorzy bardzo się starali. Każdy, 
najdrobniejszy detal na stole był dokładnie przemyślany, 
a scenariusz imprezy dopracowany do perfekcji. Impreza 
zaczęła się eleganckim polonezem prowadzonym przez 
Johanki. Za nimi równym krokiem maszerowali goście, 
czyli piratki, księżniczki, myszki, czarownice, diablice, 
pszczółki, Indianki… Każda z Pań, bez względu na wiek, 
przyszła przebrana, każda nastawiona na zabawę, każda 
uśmiechnięta, każda chętna do tańca!  Imprezę prowadził 
„Duet Muzyczny Alicja i Krzysztof” zapewniając nie tylko 
oprawę muzyczną, ale także dobry żart i humorystyczne 
konkursy, takie jak wyścigi na nartach, czy ubijanie białka 
na czas. Nie zabrakło wyborów najciekawszego przebrania 
karnawałowego.  

Kolejnym punktem programu była zabawa z zespołem 
„Silver dance”. Początkowo nieśmiałe kobietki, na 
szczęście nie pozwoliły długo prosić się do tańca. Pod 
wpływem uroku chłopaków z zespołu, wyszły na parkiet  
i uśmiechnięte uczestniczyły w zabawach. Muzycy nie 
tylko grali, śpiewali i tańczyli, ale również rozdawali swoje 
płyty i… uwodzili buziakami. Oj działo się, działo! – W tym 
roku naszym celem było stworzenie kobietom okazji do 
rozruszania się, wytańczenia, „wrzucenia na luz”. Za rok 
prawdopodobnie postawimy na śląski humor. Już dziś 
zapraszamy nasze baby na kolejny wspólnie spędzony 
tłusty czwartek – komentuje dyrektor GOK-u, Grażyna 
Chmiel. 

Zdobywczyni I miejsca wygrała romantyczną kolację 
ufundowaną przez Gospodarstwa Agroturystyczne 
w Proboszczowicach, II miejsce zostało nagrodzone 
pysznym tortem przygotowanym przez cukiernię „Domowe 
wypieki Matki i Natki” z Połomii, laureatka III miejsce 
otrzymała czekoladki. Nagrody można było również zdobyć 
biorąc udział w wielu konkursach. Organizatorzy zadbali, 
by upominki realizowały wszystkie kobiece potrzeby. Było 
coś dla zdrowia, coś dla urody, coś do kuchni…  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Foto. Powyżej taniec z niedźwiedziem w Połomii. Żadna gospodyni nie 
odmawia. To przywilej i dobra wróżba. Poniżej zabawa ostatkowa  

w Wojsce. Jak co roku nie brakowało nagród za ciekawe przebrania 
ufundowanych przez GOK. Wręczał je wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 

W zabawie wzięło udział łącznie ok. 80 osób. Oprócz 
mieszkanek gminy Tworóg byli goście z zaprzyjaźnionych 
wsi. Najliczniejsze grupy przybyły z Kotulina, Gajowic  
i Wiśnicza. – Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami 
bawili. Mieszkankom Świniowic, które przyszły na babski 
comber, pani sołtys Patrycji Skowronek, osobom 
przyjezdnym, członkiniom Koła Kobiet Aktywnych: Krysi, 
Sylwii, Kamili, Kasi, Gosi i Patrycji. Już dziś zapraszamy 
na kolejną imprezę za rok i obiecujemy nowe konkursy!  
– mówi przewodnicząca „Johanek”, Teresa John.  

„Johanki” intensywnie działają i świetnie im to wychodzi.  
W marcu zorganizowały także Dzień Kobiet.  

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ 
ZACZYNA…  

Czas najintensywniejszych zabaw karnawałowych 
przypada w końcowym jego okresie, czyli w ostatki.  
W naszej gminie w ostatnią sobotę przed środą 
popielcową odbywają się Bery. Przygotowanie 
tradycyjnego obrzędu zawdzięczamy mieszkańcom 
Wojski i Połomii, dla których słomiany niedźwiedź to 
symbol kończącego się karnawału i początku 
Wielkiego Postu. W tym roku wydarzenie miało 
miejsce 10 lutego.  

Wodzenie niedźwiedzia w naszej gminie to nie tylko 
zabawa ostatkowa, ale także element integrujący lokalną 
społeczność. Przebierańcy to wielopokoleniowa grupa,  
w której młodsi uczą się od starszych, nabierają szacunku 
dla tradycji i czują autentyczną potrzebę jej kultywowania. 
W Wojsce przez jakiś czas wodziły aż dwie grupy 
przebierańców – starsza i młodsza. Dziś „uczniowie” 
wiedzą już co robić i po co. W roli niedźwiedzia/bera 
wystąpił Tobiasz Janiga, poganiaczami zostali: Wojciech 
Lachowicz i Patryk Neuman, policjantami: Dawid Jaworek  
i Szymon Szczurek, myśliwym – Dawid Jaworek, 
muzykantem – Dawid Popielarz, grającym na tofli – Marcin 
Król, babą – Jacek Dobel.  

Ekipę z Połomii stworzyli:  niedźwiedź – Witold Piaścik, 
myśliwy – Martin Szczygieł, diabeł – Tomek, baba – 
Łukasz Jergla, ksiądz – Arek Bożek, policjant – Michał 
Gerlach, śmierć – Radosław Paś, poganiacz – Robert 
Brożyński, żołnierz – Adam Ibek i muzykanci: Irek Wons, 
 

Kamil Zakrzewski , Jan Matczyk oraz Damian Spindel. 

Korowody odwiedzały domostwa, gospodynie tańczyły ze 
słomianymi berami, gospodarze częstowali czym chata 
bogata, a komu się udało urwać choć kawałek słomy 
z kostiumu bera, ci otrzymali gwarancję dostatku na cały 
rok. Przebierańcy żartowali i psocili, hałasowali i zapraszali 
na zabawę ostatkową. Zaproszeniami były tradycyjnie 
mandaty wlepiane każdemu, kogo „policjanci” spotkali. 
Wieczorem nastąpiła kulminacja obrzędu. Grupy dotarły do 
celu – na zabawę ostatkową. W Wojsce była to remiza 
strażacka, w Połomii – miejscowa świetlica. Tam odbył się 
sąd nad berami, który został zakończony wyrokiem 
śmierci.  

– Zabawa była bardzo udana, ale niestety muszę 
powiedzieć, że z każdym rokiem przychodzi mniej ludzi. 
Nie wiem dlaczego – przyznaje sołtys Połomii, Stefan Paś. 
Nie zmienia to faktu, że ostatki w Połomii elektryzowały! 
Przebierańcy dosłownie zarażali pozytywną energią 
i apetytem na zabawę. – Ekipa była naprawdę na medal! 
Po całym dniu odwiedzania domostw, mieli siły bawić się 
do późna. Mało tego, nasz ber okazał się świetnym 
wodzirejem! To była świetna zabawa – komentuje sołtys 
dziękując wszystkim za zaangażowanie w przygotowania 
i obecność.  
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KURIER HOBBYSTA 
SPOCONE, ALE SZCZĘŚLIWE 
– Najlepiej, najwspanialej, najcudowniej... Mamy 
jedyną w swoim rodzaju instruktorkę! Jeśli potrafiła 
wyrwać mnie z kanapy, to znaczy ze potrafi wyrwać 
każdego – to jedna z opinii jaką można przeczytać na 
facebookowym profilu Jumping Frog Tworóg. Grupa 
prowadzona przez Patrycję Jaruszowiec działa już rok  
i ma się świetnie! Uczestniczki spotykają się kilka razy 
w tygodniu na sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu.  

Kiedy zbliżają się mikołajki, żabki z Tworoga zakładają 
czerwone czapki i skaczą. Kiedy zbliżają się walentynki – 
przyklejają sobie serduszka na ubrania i skaczą. W tłusty 
czwartek nie bały się pączków – przecież spalą je po  
20 minutach skakania. Podejrzewamy, że niebawem 
zobaczymy je z wiosennymi kwiatami we włosach! Bo 
jumping frog to nie tylko ćwiczenia, ale sposób na 
„przeskoczenie” zimowej chandry, naładowanie baterii  
i poprawę kondycji!  

– Za nami rok intensywnych treningów, hektolitry potu, 
mnóstwo spalonych kalorii, ale też wspaniałej zabawy  
i wszechobecnych endorfin! – komentuje instruktorka, 
Patrycja Jaruszowiec. W terminie od 9 do 11 marca 
aktywne kobietki z Tworoga ćwiczyły i bawiły się  
w Ustroniu na I Babskim Sportowym Weekendzie. Zdjęcia 
już wkrótce na stronie GOK-u.  

Bieg odbędzie się 12 maja o godz. 12.00.  
Zapisy na stronie: www.zmierzymyczas.pl 

Więcej informacji na www.tworog.pl 

TANIEC NOWOCZESNY W GOK-u 
W lutym w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu ruszyły 
lekcje tańca nowoczesnego dla dzieci. Odbywają się 
w ramach Akademii Sportu DESHI w każdą środę o godz. 
18-19. Koszt wejścia na spotkanie to 5 zł. Zapraszamy! 
Jak widać na zdjęciu chętni już się znaleźli. Dołączcie do 
nich!  

Więcej informacji pod nr tel. 668 321 348 

 

Jeżeli jesteś zainteresowana skakaniem – zajrzyj w grafik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu  
(www.gok-tworog.pl) lub profil FB Jumping Frog Tworóg  
i skacz!   

NA HORYZONCIE WIDAĆ JUŻ 
KOLEJNĄ DYCHĘ 

Gmina Tworóg i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu 
zapraszają do udziału w IV
edycji biegu „Tworogowska 
Dycha po Trowie”. 
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KURIER KULTURALNIE 
TWG KURIER I KONKURS 
FOTOGRAFICZNY  
DLA KAŻDEGO! 

To już 10 lat naszej działalności! Szybko minęło? Nam 
bardzo! I mamy zamiar świętować cały rok! Z tej okazji 
postaramy się o kilka niespodzianek dla Was. 
Zaczynamy konkursem fotograficznym dla każdego 
bez względu na wiek i wykształcenie. Spróbujcie 
swoich sił! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  
30 czerwca podczas tegorocznych Dni Tworoga. 
Gwarantujemy ciekawe nagrody! Konkurs nosi tytuł 
„Podglądając codzienność”. Na czym polega wasze 
zadanie? Już wyjaśniamy.   

Fotografia to ważne narzędzie dziennikarskie, które 
umożliwia przyjrzenie się światu, zatrzymanie chwili, 
opowiedzenie o wydarzeniu. Fotografia zobowiązuje, 
obciąża odpowiedzialnością, ale też jest jednym  
z najbardziej demokratycznych mediów. Każdy może za jej 
pośrednictwem wypowiedzieć się.  Zdjęcia kierunkują nasz 
wzrok na rzeczy, miejsca i wydarzenia, które codziennie  
z obojętnością mijamy. Z waszą pomocą chcemy je 
zatrzymać. Spojrzeć im w „oczy”. Przyjrzeć im się z bliska. 
Być może docenić, odkryć na nowo.    

A więc do dzieła! Podglądajcie codzienność! Pstrykajcie 
zdjęcia i wybierzcie te, które pokazują naszą gminę 
waszymi oczami. Nie chodzi nam o artystyczne 
przedstawienie przyrody, czy o „plakaty” ideologiczne. 
Interesuje nas wasza przestrzeń życia dzielona  
z sąsiadem, rodziną, współpracownikiem, kolegą  
ze szkoły, obcym człowiekiem czekającym z wami na 
autobus… Chcemy zobaczyć to, co wypełnia rubryki „TWG 
Kuriera” – codzienność gminy Tworóg. Zwykłą, ludzką, 
banalną (?). Bo właśnie w codzienności, czasami szarej  
i irytującej ukrywają się elementy budujące naszą 
indywidualność.  

Podglądajcie codzienność!  
Zdziwicie się jak wiele w niej znajdziecie! 

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać  
zdjęcie/zdjęcia  na podany adres mailowy:  

twgkurier@poczta.fm  

w tytule maila wpisując: PODGLĄDAJĄC CODZIENNOŚĆ. 
W treści maila należy podać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko 
autora, adres zamieszkania, nr telefonu, datę urodzenia, 

jeżeli autorem zdjęcia jest uczeń,  
należy podać nazwę szkoły.  

Regulamin konkursu znajdziecie na stronach: 
www.twg-kurier.pl 

www.gok-tworog.pl 
profil FB GOK-u 

 

NATURALNIE – KULTURALNIE  

Jest piątkowy wieczór, zbliża się godz. 19. Przed 
„Baranówką” w Nowej Wsi Tworoskiej stoi szereg 
samochodów. W „Baranówce” tłok. W powietrzu unosi 
się atmosfera weekendowego chilloutu i oczekiwania 
na COŚ wielkiego. Już za moment zacznie się koncert 
artystki kompletnej – Kasi Kowalskiej.  

Na scenie „Rancza” pojawia się wraz z gitarzystami 
Bartłomiejem Kapłońskim i Marcinem Karelem. Witamy ją 
brawami, a Kasia – stojąca przed nami, na wyciągnięcie 
ręki (dosłownie!), tu i teraz czaruje głosem. Niczym 
zahipnotyzowani robimy, o co prosi. Machami rękami, 
skaczemy, śpiewamy razem z nią! Świetnie się bawimy 
i tak zwyczajnie, po ludzku chcemy, by chwila trwała. Więc 
kiedy koncert zbliża się ku końcowi nie odrywamy od niej 
wzroku i prosimy o bis, a potem o kolejny. Kasia nie 
odmawia. Po koncercie rozdaje autografy, pozuje do zdjęć. 
A publiczność nie ma najmniejszej ochoty opuszczać 
lokalu. Zabawa trwa dalej, bo choć koncert się skończył, 
klimat pozostał… 

Wydarzenie bardzo kameralne. I to jest ogromny plus 
koncertu. Tylko w takich warunkach może powstać 
atmosfera intymnego – na wyłączność kontaktu z artystą 
i sztuką, jaką bez wątpienia reprezentuje Kasia Kowalska. 
Wyrwani z codzienności, uspokojeni, uwrażliwieni, z ręką 
na sercu polecamy takie wydarzenia.  
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CO ROBIŁ KRECIK  
W BORUSZOWICACH?  

W dniach 27 i 28 lutego Przedszkole w Boruszowicach  
wzięło  udział w Ogólnopolskim Projekcie „Krecik 
poznaje Polskę”. Celem projektu było przybliżenie 
dzieciom wiedzy na temat regionu,  z którego 
pochodzą, ukazanie jego piękna, wyjątkowości, 
dorobku kulturowego, a także rozbudzenie 
zainteresowania innymi miejscami w Polsce.  

Do udziału w projekcie zostały zaproszone przedszkola  
z całej Polski. Wszystkie dzieci dzieli wiele kilometrów, ale 
łączy wspólna sprawa – kształtowanie postawy 
patriotycznej od najmłodszych lat.  

Krecik uczestniczył w wielu wydarzeniach przedszkolnych: 
był gościem urodzinowym jednego z przedszkolaków, 
uczestniczył w zabawach, uczył się, odwiedził wraz 
z dziećmi i nauczycielami boruszowicką Izbę Regionalną.
Wizyta Krecika sprawiła nam wiele radości. 1 marca nasz 
mały przyjaciel wyruszył do kolejnego przedszkola. 

Ewa Jaruszowic 

PTASIA MOC JEST Z NIMI! 

„Łączą nas ptaki” – to nazwa społecznej akcja przeciw 
zabijaniu i łapaniu migrujących ptaków Polska-Malta. 
Uczestnicy warsztatów plastycznych „Zabawa 
w artystę” włączyli się w nią tworząc przepiękne 
wizerunki ptaków. Jednak zaangażowanie artystów 
z GOK-u  nie skończyło się na jednorazowej akcji. Tym 
razem wzięli udział w konkursie na projekty lalek 
teatralnych. I to z powodzeniem… 

Podsumowanie akcji i rozdanie nagród miało miejsce 
13 lutego na zamku w Cieszynie. Organizatorami byli 
państwo Mariola i Grzegorz Ptak. Z ponad 70. 
nadesłanych prac wyróżnili kilkanaście. Zwracali uwagę 
nie tylko na stronę artystyczną, ale także praktyczne 
zastosowanie projektu. Dlaczego? Bo na bazie 
wyróżnionych projektów powstaną lalki teatralne, które 
„wystąpią” w spektaklu o problemach migrujących ptaków.  

 

Kasia Kowalska zaśpiewała w Nowej Wsi Tworoskiej  
23 lutego. Co jeszcze Ośrodek Jeździecki „Ranczo 
Baranówka” przygotował w tym roku? Oto propozycja dla 
wymagających: 

13 kwietnia Janusz Radek 
27 kwietnia John Clifton Band (USA) 
11 maja Napiórkowski&Lesicki 
18 maja Jorgos Skolias wieczór Grecki 
25 maja Czarny Pies 
8 czerwca Piotr Bukartyk 
5 października Staszek Soyka 
19 października Nula Stankiewicz – piosenki Kofty 

Jeżeli jeszcze nie macie biletów na tegoroczne koncerty 
w Nowej Wsi Tworoskiej – śpieszcie się! Znikają jak 
świeże bułeczki! Bilety można kupić 
tutaj: www.ranczobaranowka.pl 

– Na zamku w Cieszynie odebrałam aż 4 nagrody dla 
moich uczniów – mówi instruktorka zajęć plastycznych, 
Jolanta Warzecha. – Jestem z Was bardzo dumna moi 
Kochani. Dziękuję Grzegorzowi i Marioli Ptak za piękną 
wystawę, na jakiej znalazły się nasze prace. Wspaniali 
ludzie i cudowna atmosfera – komentuje plastyczka. 
Nagrodzone prace wykonali: Oliwia Rekus, Jakub
Poloczek i Noemi Rataj. Gratulujemy! Wystawa była 
czynna do 4 marca.   

Tuż przed wysłaniem gazety do druku dotarła do nas 
informacja, że mali artyści z Tworoga znów wygrali! Tym 
razem zdobyli III miejsce na szczeblu wojewódzkim 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy 
pożarom”. Gratulujemy!  

Ośrodek Jeździecki  
RANCZO BARANÓWKA 
ul. Leśniczówka 23 
42-690 Nowa Wieś Tworoska 
tel/fax. 324500919 
mobile: +48602799349 
biuro@ranczobaranowka.pl 

 

Krecik przybył do Boruszowic z przedszkola  
w Częstochowie. Przedszkolaki poznały to miasto  
i z chęcią opowiadały o swojej miejscowości zabierając 
Krecika na wycieczkę po okolicy. 



11 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Z tej też okazji 19 lutego w budynku Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Śląskich w Brynku zorganizowano 
Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej. Celem konkursu 
było rozwijanie zainteresowań literaturą polską, kształcenie 
umiejętności pięknego wysławiania się, popularyzowanie 
treści patriotycznych, budowanie postaw patriotycznych 
wśród młodego pokolenia Polaków oraz uwrażliwienie na 
piękno mowy ojczystej. 

CZYTANIE TO NAJLEPSZY 
SPOSÓB UCZENIA SIĘ 

26 lutego odbył się w Szkole Podstawowej w Tworogu 
etap szkolny Powiatowego Konkursu Literackiego 
„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”, 
organizowanego po raz jedenasty przez naszą szkołę, 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu. 

W tym roku uczniowie klas V-VII zmagali się z twórczością 
Johna Flanagana, autora serii „Zwiadowcy” i to właśnie 
pierwsza część cyklu stała się przedmiotem pisanego 
przez uczniów testu. 

Do konkursu, prócz naszej szkoły, zgłosiły się: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Lublińcu, Szkoła Podstawowa nr 3  
w Lublińcu, Szkoła Podstawowa w Miasteczku Śląskim, 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowskich Górach, Szkoła 
Podstawowa nr 16 w Tarnowskich Górach, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Potępie, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Boruszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Wojsce, Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki w Wojsce. Troje 
najlepszych uczestników konkursu z każdej szkoły weźmie 
udział w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się 
w maju 2018 r. 

Organizatorzy: Karina Jaksa i Hanna Pawełczyk 

CZEGO UCZY CUDOWNY 
CHŁOPAK?  

„Wielkość przejawia się nie w sile, lecz we właściwym jej 
wykorzystaniu. Największym człowiekiem jest ten, kto 
swoją siłą potrafi porwać najwięcej serc”. W nawiązaniu do 
tematu wartości, ujętego w szkolnym programie 
wychowawczo-profilaktycznym, w czwartek 15 lutego 
wszyscy uczniowie klas VII oraz klasy II i III gimnazjum 
udali się do Multikina w Zabrzu na film pt. „Cudowny 
chłopak”. Film skłania do refleksji i przemyśleń. Dotyka 
najważniejszych wartości: wrażliwości, empatii, dobroci, 
miłości, przyjaźni. Skłania do zadania pytania: jakim 
człowiekiem ja jestem? – Pamiętajmy, że „każda przeżyta 
chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, 
kim jesteśmy”. Gorąco zachęcamy tych ,którzy jeszcze 
tego nie zrobili, do przeczytania książki autorstwa  
R. J. Palacio o tym samym tytule „Cudowny chłopak”. 
Jednocześnie pragniemy podziękować Radzie Rodziców 
za pokrycie kosztów przejazdu do Multikina w Zabrzu – 
relacjonuje nauczycielka, Hanna Penz. 

PATRIOTYZM W POEZJI 

W roku 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dlatego Sejm RP ustanowił, że lata 
2017-2021 promować będą ideę upamiętniania odzyskania 
i utrwalenia niepodległości w kraju i za granicą. 

– Uczniowie reprezentowali wysoki poziom umiejętności, 
a przede wszystkim przez piękno poetyckiego słowa 
manifestowali postawy patriotyczne. I miejsce 
w konkursie zajęła uczennica klasy III b Paulina 
Szkolik, która zaprezentowała tekst W. Szymborskiej: 
Gawęda o miłości ziemi ojczystej. Nagrodę publiczności 
natomiast zdobył Maciej Leksy z klasy VII a. Poza 
punktowanymi miejscami jury przyznało wyróżnienia.
Zdobyli je Julia Pawłowska i Kamil Zgodzaj. Recytacjom 
przysłuchiwali się reprezentanci klas oraz wicedyrektorzy 
szkoły Pani Katarzyna Mika i Pani Beata Jędrzejczyk, z rąk 
których uczniowie odebrali gratulacje i nagrody –
relacjonuje nauczycielka, Anna Rogala-Goj.  

Konkurs przygotowała pani Iwona Pilc,  
koordynator konkursu: Szkoła Młodych Patriotów 

Udział w konkursie wzięli przedstawiciele klas VI i VII 
szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Każdy 
uczestnik przedstawił jeden utwór – wiersz lub fragment 
prozy. Wśród prezentowanych tekstów mogły znaleźć się 
utwory upamiętniające wydarzenia z okresu odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ukazujące piękno 
i niezwykłość polskiego krajobrazu oraz ukazujące wybitne 
postacie historyczne, twórców literatury, sztuki i kultury.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
RUSZA ROZBUDOWA OŚRODKA 
ZDROWIA – TO JUŻ PEWNE 

– Mamy coraz większą liczbę małych pacjentów, 
dlatego naszą najpilniejszą potrzebą jest rozbudowa 
poradni dziecięcej – mówi dyrektor SPZOZ w Tworogu, 
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz. Jeszcze w marcu ma 
zostać wyłoniony wykonawca inwestycji. Prace ruszą 
niebawem. Pacjenci nie muszą się jednak obawiać 
utrudnień. Placówka będzie pracować bez zmian.  

Koszt rozbudowy (w stanie surowym) to 450 tys. zł. 
Początkowo liczono na środki unijne, niestety nie udało się 
ich pozyskać. Placówka złożyła wniosek inwestycyjny  
w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Wojewoda śląski wydał 
jednak negatywną opinię, co skutkowało brakiem 
możliwości ubiegania się o fundusze unijne. Placówka 
odwołała się do ministra zdrowia, ten podtrzymał opinię 
wojewody. – W momencie składania wniosku mieliśmy już 
gotowy projekt, uzyskaliśmy też zgodę starosty na 
rozbudowę, która jest ważna 3 lata od wydania. Dlatego 
pomimo braku środków zewnętrznych, wspólnie z wójtem 
podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu inwestycji ze 
środków własnych ośrodka zdrowia oraz gminy – wyjaśnia 
dyrektor SPZOZ w Tworogu. Gmina dołoży 150 tys. zł. – 
Bardzo się cieszę, że inwestycja rusza. Jestem 
przekonany, że inwestycja w znaczący sposób wpłynie na 
podniesienie jakości usług placówki. Zarówno pacjenci, jak 
i personel odczują poprawę i komfort – twierdzi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

MAMY NOWEGO WICEWÓJTA! 

Od 1 marca funkcję wicewójta Gminy Tworóg pełni 
Łukasz Ziob, dotychczasowy przewodniczący Rady 
Gminy.  

– Ta nominacja to zaszczyt, ale przede wszystkim 
obowiązek, z którego będę starał się należycie wywiązać. 
Dziękuję Wójtowi Eugeniuszowi Gwoździowi za okazane 
zaufanie. Na stanowisku zamierzam kontynuować pracę 
Wójta Klaudiusza Wiedera mając na uwadze dobro 
wszystkich mieszkańców Naszej Gminy – mówi Łukasz 
Ziob.  

Od wielu miesięcy Urząd Gminy funkcjonuje bez 
sekretarza, dlatego tak ważne było szybkie zatrudnienie 
wicewójta. Brak osób decyzyjnych w momencie 
niedyspozycji wójta mógłby doprowadzić do paraliżu pracy. 
Sekretarz gminy pozostaje na zwolnieniu lekarskim. Urząd 
nie planuje zatrudniania nikogo na czas zastępstwa, 
dlatego część obowiązków sekretarza przejął wójt, część 
jego zastępca. – Pracy jest bardzo dużo, ale wspólnymi 
siłami poradzimy sobie. Łukasz Ziob pomimo młodego 
wieku, ma spore doświadczenie. Był radnym od 2006 r., 
a przewodniczącym Rady Gminy od 2014 r. Cieszę się, 
że dołączył do załogi i myślę, że współpraca będzie się 
układać – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź jednocześnie 
zaznaczając, że nie będzie wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy. 

GDDKiA ODPOWIADA 

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, Urząd 
Gminy w Tworogu wystosował pismo do GDDKiA 
w Katowicach w sprawie przebiegu S11. W odpowiedzi 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśniła, 
że w chwili obecnej nie został wybrany wariant przebiegu 
drogi S11 w województwie śląskim. Zostały jedynie 
wskazane punkty: początkowy (styk woj. śląskiego 
i opolskiego na północny zachód od Sierakowa Śląskiego) 
oraz końcowy (węzeł „Piekary” z autostradą A1).  

GDDKiA planuje w najbliższym czasie ogłoszenie 
przetargu na Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia. Na etapie sporządzania STEŚ 
prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami i władzami 
lokalnymi. 

W opracowaniu będą wskazane konkretne warianty 
przebiegu trasy S11, które będą analizowane między 
innymi pod kątem uwarunkowań społecznych, 
środowiskowo-przyrodniczych, technicznych,
geologicznych, kulturowych i ekonomicznych, w celu 
wskazania wariantu wytypowania najlepszego rozwiązania.  
Czas realizacji STEŚ to 14 miesięcy.  

Pełną treść pisma możecie znaleźć na stronie 
UG w Tworogu: www.tworog.pl  

 

Foto. Po lewej stronie widać istniejącą część budynku, po prawej jest 
dobudowane skrzydło. W wyniku przebudowy ma powstać funkcjonalny  

i wygodny dla pacjentów i personelu budynek. 

 Zgodnie z projektem dobudowane zostanie skrzydło  
z poradnią dla dzieci z osobnym wejściem i rejestracją. 
Dzieci chore i zdrowe będą oczekiwać na wizytę osobno, 
co obecnie nie jest możliwe. Jednak nie tylko dzieci 
zyskają. Powstaną dodatkowe pomieszczenia w piwnicy, 
co zwiększy wygodę pracy pogotowia i rehabilitacji, a na 
piętrze powstaną nowe gabinety, co być może przełoży się 
na rozszerzenie oferty i pozyskanie nowych specjalistów.  

Stan surowy ma być gotowy w październiku tego roku, 
oficjalne otwarcie nowej części – w czerwcu 2019 r.  
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Miało tam miejsce wręczenie statuetek i dyplomów 
„Strażaka Roku 2017” poszczególnych gmin. Strażakiem 
Roku Gminy Tworóg 2017 roku został dh Jan Imach 
z OSP Koty. Gratulujemy! We wręczeniu wyróżnienia 
uczestniczył wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

ALARM W URZĘDZIE GMINY 

21 lutego w Urzędzie Gminy w Tworogu przeprowadzono 
szkolenie „Sprawdzenie praktycznych warunków  
i organizacji ewakuacji budynku Urzędu Gminy”. Celem 
szkolenia było m.in. sprawdzenie skuteczności sposobu 
alarmowania o zagrożeniu, weryfikacja obowiązujących 
zasad postępowania i sprawdzenie czasu potrzebnego na 
opuszczenie budynku. 

Szkolenie polegało na symulacji pożaru i przeprowadzeniu 
ewakuacji. Scenariusz przewidywał, że jeden  
z pracowników okrzykiem zaalarmuje pozostałych  
o pożarze. Z budynku wyprowadzono łącznie 56 osób  
w ciągu 5 minut. Następnie przyjechała straż pożarna,  
w celu sprawdzenia i przeszukania budynku.  

Tego typu szkolenia są przeprowadzane w UG co 2 lata. 
Wynika to z obowiązujących przepisów prawa [§ 17 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)].  
 

CZUJNIK POWIETRZA 
ZAMONTOWANY 

W marcu na balkonie Urzędu Gminy w Tworogu 
zamontowano czujnik jakości powietrza, który gmina 
wygrała w ramach kampanii Avivy „Wiem czym 
oddycham”. 

Czujnik jest niewielki, ma zaledwie 8x16 cm i waży 360 
gramów. Jednak pomimo skromnych rozmiarów wiele 
potrafi! Czujnik zbiera, przetwarza i interpretuje dane  
w czasie rzeczywistym. W oparciu o zebrane dane, na 
mapie online oznaczone są m.in. informacje o jakości 
powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia 
pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę 
powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność 
powietrza. 

W jaki sposób sprawdzić jakość powietrza? Instalując na 
telefonie darmową  aplikację smatfonową Airly lub na 
platformie Airly (map.airly.eu)  Dodatkowo Airly 
udostępnia prognozę jakości powietrza na najbliższe  
24 godziny. Dzięki niej można zaplanować następny dzień 
z uwzględnieniem zagrożeń w postaci np. smogu.  

CO SŁYCHAĆ W OSP KOTY?  

3 marca w jednostce OSP w Kotach odbył się gminny 
etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Uczestniczyło w nim 6 członków MDP z kotowskiej 
jednostki. Do etapu powiatowego przeszli: Klaudia 
Kaszuba, Mateusz Imach, Zuzanna Kandzia, Natalia 
Kosma. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

W styczniu natomiast strażacy wzięli udział w „Gali 
Strażackiej 2018” powiatu tarnogórskiego w Miasteczku 
Śląskim. 

 

Druh Jan Imach jest stawiany za wzór do naśladowania. 
Profesjonalista w każdym calu. Nastawiony na niesienie 
pomocy, ale też ciągłe podnoszenie kwalifikacji. – Podczas 
długoletniej służby w szeregach PSP uzyskał nieocenione 
doświadczenie, które przekazuje sukcesywnie podczas 
szeregu akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń 
wszystkim członkom OSP. Jego osoba jest wartością 
samą w sobie, co czyni go wzorem do naśladowania przez 
wszystkich druhów. W roku 2017 uczestniczył około 
40 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Odznaczenia: 
Strażak Wzorowy 1999, Brązowy Medal Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa 1998, Srebrny Medal Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa 2002, Złoty Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa 2010, Krzyż Świętego Floriana 2017 –
czytamy na profilu FB jednostki.  
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EKO-STRATEGIA 

Urząd Gminy weryfikuje wnioski złożone przez 
mieszkańców Gminy Tworóg w ramach projektu 
partnerskiego „Odnawialne źródła energii poprawą 
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich”.  

Kolejnym krokiem będzie złożenie zbiorowego wniosku 
najpóźniej do 20 marca. Projekt ma być realizowany  
w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV 
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne 
źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła 
energii – konkurs). – Mam nadzieję, że zostanie 
rozpatrzony pozytywnie, OZE wpisuje się w naszą 
strategię budowania świadomości ekologicznej i wdrażania 
nowoczesnych technologii np. ograniczających niską 
emisję – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Wójt zapowiada, 
że gmina będzie poważnie traktować zapisy uchwały 
antysmogowej i do skutku edukować mieszkańców. 

W budżecie gminy natomiast jest zagwarantowane 370 
tys. zł na wymianę starych pieców na ekologiczne  
(na temat składania wniosków pisaliśmy kilkakrotnie) oraz 
200 tys. zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Warto 
skorzystać z dofinansowania na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. Wnioski na ten cel można 
składać w Urzędzie Gminy w Tworogu do 30 marca 
tego roku.  

Dofinansowanie będzie realizowane jako dotacja celowa 
za wykonaną usługę. Mówiąc prościej, mieszkaniec, który 
zadeklarował potrzebę usunięcia azbestu musi podpisać 
umowę z wykonawcą z listy podanej przez gminę.  
Po wykonaniu usługi komisja gminna protokolarnie odbiera 
wykonanie usługi. Następnie inwestor (mieszkaniec) 
opłaca fakturę i przedstawia ją w Urzędzie Gminy. Gmina 
natomiast po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska zwraca częściowo lub  
w całości koszty. Wartość dofinansowania będzie zależeć 
od funduszy przekazanych przez WFOŚ. Maksymalnie 
będzie wynosić 800 zł (demontaż i usuwania azbestu) lub 
600 zł (usuwanie azbestu).  

SĄ PIENIĄDZE DLA SENIORÓW 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował  
o 25 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior 
+” na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora. Oferta 
Tworoga otrzymała pozytywną opinię, a to oznacza,  
że będą pieniądze.  

To kolejna propozycja gminy mająca na celu szeroko 
rozumianą aktywizację osób starszych. Przypomnijmy,  
w 2017 r. z inicjatywy wójta, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tworogu realizował projekt „Wszyscy 
razem”. W jego ramach została dofinansowana działalność 
Klubu Seniora, który działał w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Ponieważ oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
gmina ma zamiar w dalszym ciągu wspierać działalność 
seniorów. 

 

– Polityka senioralna jest dla nas bardzo ważna. Ma ona 
sens tylko wtedy, kiedy wychodzi z autentycznej potrzeby 
ludzi. W naszej gminie tak właśnie jest – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Miejscem realizacji projektu ma być Budynek 
Wielofunkcyjny w Nowej Wsi Tworoskiej. Całkowity koszt 
projektu to ponad 30 tys. zł. Gmina otrzymała 25 tys. zł –
dokładnie o tyle wnioskowała. W ramach dofinansowania 
przewidziano zakup m.in. rzutnika z ekranem, akcesoriów 
akustycznych, doposażenie kuchni, a także remont 
schodów. – Jako jedyna gmina w powiecie tarnogórskim 
wystąpiliśmy z wnioskiem o utworzenie Klubu Seniora. 
Tym razem projekt ma objąć 35 osób – mówi dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu, 
Barbara Pyszniak. Jak wyjaśnia, realizacja projektu będzie 
miała miejsce od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., ale na 
tym nie skończy się wspieranie seniorów. Działania 
aktywizacyjne tej grupy społecznej mają mieć charakter 
długofalowy. Po zakończeniu realizacji projektu 
zakładającego jednorazowe wsparcie finansowe na 
utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora, GOPS złoży 
kolejny wniosek, tym razem będzie się starać o fundusze 
na zapewnienie funkcjonowania stworzonej palcówki. 
Wówczas będzie można się skupić nie tylko na utrzymaniu 
budynku, ale także na ofercie zajęć.  

 

Foto. Seniorzy z naszej gminy coraz chętniej uczestniczą w spotkaniach  
i wyjazdach adresowanych do nich. Wdrażane do tej pory działania 

udowodniły, że zapotrzebowanie jest duże, a efekty zdumiewające! Oto 
przykład. Seniorzy podczas spotkania walentynkowego w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Tworogu. Zadowoleni, pełni energii, kreatywni. – W tej 
grupie wiekowej drzemie ogromny potencjał, nie można go marnować – 

twierdzi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
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Foto. Zaprzyjaźnieni z Krecikiem! Przedszkolaki  
z Boruszowic i Hanuska oprowadzały bohatera  

znanej kreskówki po gminie Tworóg. Czytaj na str. 10.  

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
DLA CIEBIE!  

To już 10 lat naszej działalności! Szybko minęło? Nam 
bardzo! I mamy zamiar świętować cały rok! Z tej okazji 
postaramy się o kilka niespodzianek dla Was. Zaczynamy 
konkursem fotograficznym dla każdego!  

Czytajcie na str.9 . 

Foto. Bery w Połomii i w Wojsce. Grupy przebierańców znów wyszły na 
ulicy, by zapraszać do wspólnego żegnania karnawału.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Dowiedzcie się więcej o Strażaku Roku 2017 na str. 13 . 


