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KURIER TABLICA 

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

ZMIANA ADRESU EMAIL! 

Uwaga! Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu  

zmienił adres mailowy. Prosimy o kierowanie 

korespondencji na nowy adres: 

tworoggok@gmail.com 

Adres mailowy Gminnej Biblioteki Publicznej:  

bibliotekatworog@poczta.onet.pl 

  

 

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 Ośrodkiem Kultury w Tworogu. 

 



3 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

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

– Klastry energii – nadzieja na rozwój  
i bezpieczeństwo energetyczne 
– Zmiana w okręgach wyborczych 
– Przewodniczący w spódnicy 
– Nie chcemy tu Las Vegas! 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.6 

– Żegnaj zimo, witaj wiosno 
– Wielkie marzenie małych dzieci 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 

– Nie samym chlebem człowiek żyje… 
– Brawo Filip! 
– Zielona ekipa pozdrawia! 
– Mistrzostwa Polski w umiejętnościach leśnych 

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

– Poezja jest sekretem… 
– Teatralny Dzień Integracji 
– Młodzi patrioci 
– Wolne lektury – plan na 2018r. 
– Stypendia dla najlepszych 
– Krótkie formy filmowe nagrodzone 

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.12 

– Tworzymy markę lokalną 
– Cyfrowa szkoła – nowe wyzwanie 
– Rady nie od parady 
– Dzień otwarty w SP w Wojsce 
– Doradztwo zawodowe gimnazjalistów 
– Na sportowo 
– Gaz-System rozpoczyna budowę gazociągu 
Tworóg – Kędzierzyn-Koźle 
– Bezpieczny Internet 
– Tam, gdzie mieszka muzyka 

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 

Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 

Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 

Hanna Blacha, Karina Jaksa, Anna Rogala-Goj, 
Ryszard Królicki, Katarzyna Mika, Katarzyna 
Solecka 

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. 



4 

 

TWG

KURIER

KLASTRY ENERGII – NADZIEJA 
NA ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE  

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii  
z czerwca 2016 wprowadziła definicję lokalnych 
struktur energetycznych – klastrów energii  
i spółdzielni energetycznych. Inicjatywa klastrowa 
zyskuje coraz więcej zwolenników na terenie kraju  
i Unii Europejskiej. To dobry moment na poznanie 
tematu. O przystąpieniu gminy Tworóg do Klastra 
Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy” dyskutowano 
28 marca podczas sesji Rady Gminy. Zasady 
funkcjonowania klastra i związane z nim korzyści 
przedstawił prezes LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska”, Piotr Leksy.  

Klastry energii to nic innego jak cywilnoprawne 
porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby 
fizyczne, prawne, jednostki naukowe, samorząd, 
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energią (pozyskiwaną np.  
z odnawialnych źródeł energii) w ramach sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 
kV. Klaster energii może mieć różny zasięg: lokalny, 
regionalny, krajowy lub ponadnarodowy. Jego idea opiera 
się w dużej mierze na – dziś słabo wykorzystanych – 
zasobach lokalnych. Odpowiednio wykorzystany potencjał 
lokalny ma być gwarantem osiągnięcia konkurencyjnych 
rezultatów.   

W październiku ubiegłego roku nastąpiło podpisanie listu 
intencyjnego w sprawie zawiązania Klastra Energii. 
Dokument ten został podpisany przez Prezesa LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”, jako inicjatora klastra 
energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie 
których będzie działał klaster: wójta Gminy Kochanowice; 
wójta Gminy Krupski Młyn; wójta Gminy Pawonków; wójta 
Gminy Tworóg; zastępcę wójta Gminy Zbrosławice.  
13 listopada w biurze „Leśnej Krainy Górnego Śląska” 
odbyło się spotkanie przedstawicieli wymienionych gmin, 
na którym omówiono harmonogram zadań inicjatywy. 
Dlaczego warto do niego przystąpić? Piotr Leksy nie ma 
wątpliwości, że jest to właściwy moment na podjęcie 
działań w tym zakresie, bo właśnie teraz mamy możliwość 
definiowania reguł, które w przyszłości zaowocują licznymi 
korzyściami. – Branża energetyczna ma ogromne 
znaczenie. Uruchomienie wspólnych działań ma służyć 
tworzeniu korzystnych warunków dla jej rozwoju,  
w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii  
w regionie – przekonywał prezes LGD. Klaster energii ma 
być narzędziem walki z niską emisją, poprawić byt osób  
zamieszkujących tereny wiejskie oraz przedsiębiorców, 
którzy będą mogli obniżać swoje koszty prowadzenia firm. 
Ponadto przynależność do klastra wpłynie na wzrost 
konkurencyjności i atrakcyjności regionu, poprawi lokalne 
bezpieczeństwo energetyczne, a pozyskanie energii 
będzie tańsze.  

Po wystąpieniu prezesa LGD, radni przystąpili do 
głosowania. Uchwała nr XL/347/2018 w sprawie 
przystąpienia Gminy Tworóg do Klastra Energii „Zielona 
Energia Leśnej Krainy” została przyjęta jednogłośnie.  

ZMIANA W OKRĘGACH 
WYBORCZYCH 

28 marca podjęto uchwałę nr XL/354/2018 w sprawie 
podziału Gminy Tworóg na okręgi wyborcze w wyborach 
do Rady Gminy Tworóg. Dokonano podziału gminy na  
15 jednomandatowych okręgów. Jest jednak zmiana na 
korzyść Nowej Wsi Tworoskiej. Sołectwo zostało 
podzielone na 2 okręgi, co oznacza, że wieś będzie 
reprezentowana w nowej kadencji przez 2 radnych, a nie 
jak dotąd jednego. Tworóg natomiast został podzielony na 
4 okręgi, czyli o jeden mniej.  

Nr 
okręgu  

Granice okręgu 

Liczba 
radnych  

w 
okręgu 

1 

Sołectwo Tworóg – ulice: Akacjowa, 
Brzozowa, Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, 
Lipowa, Młyńska, Ulica Na Niwach, Polna, 
Ptasia, Renarda, Składowa, Skowronków, 
Słoneczna, Słowików, Sosnowa, Świniowicka, 
Wierzbowa, Kolejowa, Spokojna, Kotowska, 
Tarnogórska, Lubliniecka   

1 
 

2 

Sołectwo Tworóg – ulice: Grunwaldzka, 
Kopernika, Zamkowa, Dolna, Graniczna, 
Karola Miarki, Prosta, Równoległa, Skośna, 
Wąska,  

1 

 
3 

Sołectwo Tworóg – ulice: Kościuszki, Leśna, 
Czesława Niemena, Kazimierza Pułaskiego, 
Powstańców Śląskich, Plac Wolności, Krótka, 
Szkolna, Wrzosowa, Kochanowskiego, 
Jankowskiego, Górna  

1 

4 
Sołectwo Tworóg – ulice: Adama Asnyka, 
Kościelna, Krasińskiego, Mickiewicza, Nowa, 
Mikołaja Reja, Słowackiego   

1 

5 
Sołectwo Koty- ulice: Klonowa, Leśna, 
Ogrodowa, Piaskowa, Potępska, Sosnówka, 
Tarnogórska  

1 

6 

Sołectwo Koty- ulice: Lubliniecka, Polna, Pusta 
Kuźnica, Sikorek, Starowiejska, Stawowa, 
Studzienna, Szkolna, Szpaków, Topolowa, 
Wiejska, Księdza Henryka Gawelczyka 

1 

7 
Sołectwo Nowa Wieś Tworoska: Wiejska nr 
nieparzyste, Łąkowa, Tylna, Zacisze, 
Malinowa, Olchowa, Leśniczówka 

1 

8 

Sołectwo Nowa Wieś Tworoska  
Wiejska nr parzyste, Piaskowa, Borówkowa, 
Makowa, Wiśniowa, Jagodowa, Kalinowa, 
Poziomkowa, Grzybowa, Jeżynowa, 
Wrzosowa, Jaśminowa, Słonecznikowa, 
Stokrotek, Chabrowa, Fiołkowa, Brynkowska 

1 

9 Sołectwo Hanusek  1 

10 
Sołectwo Boruszowice - ulice: Armii Krajowej, 
Batalionów Chłopskich, Jedności, Nowy Świat,  
Obrońców Pokoju, Składowa, Słowiańska 

1 

11 

Sołectwo Boruszowice - ulice: Braci Wolko, 
Brzozowa, Cicha, Jasna, Kaletańska, 
Łączności, Modrzewiowa, Sosnowa, Szkolna, 
Świerkowa, Romualda Traugutta, Zielona 
Sołectwo Mikołeska 

1 

12 Sołectwo Brynek  1 
13 Sołectwo Połomia  1 
14 Sołectwo Wojska  1 
15 Sołectwo Świniowice  1 

 

SESJA 
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PRZEWODNICZĄCY W SPÓDNICY 

28 marca podczas sesji wybrano przewodniczącego Rady 
Gminy. Przypomnijmy, Łukasz Ziob, który do tej pory pełnił 
tę funkcję został zastępcą wójta. Radni zdecydowali, że 
jego miejsce zajmie Beata Cierpka-Brol. Radna, która do 
tej pory była wiceprzewodniczącą dziękowała za oddanie 
na nią głosów i okazane zaufanie.  

NIE CHCEMY TU LAS VEGAS! 

Na poprzedniej sesji Rady Gminy sołtys Świniowic Patrycja 
Skowronek złożyła wniosek o doświetlenie 
ul. Wiejskiej. Zrobiła to na prośbę mieszkańców. 28 marca  
podczas sesji poinformowano jednak, że na razie 
doświetlenia nie będzie. Patrycja Skowronek nie kryła 
zdenerwowania. Radny ze Świniowic Lucjan Sus poparł 
sprawę. – Nie chcemy tu Las Vegas, chodzi o jedną 
lampę! – mówił podczas sesji. Do dyskusji włączyła się 
sołtys Brynka, Iwona Pryk. – Jakiś czas temu dostaliśmy 
pismo z Urzędu Gminy z prośbą o wskazanie miejsc 
wymagających doświetlenia, a teraz nasze wnioski są 
odrzucane. Nie rozumiem tego – mówi.  

Urzędnicy bronią się mówiąc wprost, że wszystkiego nie 
da się od razu zrealizować, a potrzeb jest naprawdę wiele. 
Część wniosków jest w trakcie realizacji, inne podczas 
wizji lokalnej odroczono. Umowa z Tauronem przewiduje 
co prawda doświetlenia, ale jest określony limit, budżet 
gminy natomiast nie przewiduje dodatkowych pieniędzy na 
ten cel. Ponadto, jak wyjaśniają urzędnicy, gmina ciągle 
się rozrasta. Jest wiele miejsc w podobnej sytuacji lub 
gorszej. Proszą więc o wyrozumiałość i cierpliwość.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 28 marca 2018 r.: 

 Podjęto uchwałę nr XL/348/2018 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Tworóg.  

 Podjęto uchwałę nr XL/349/2018 w sprawie 
ustalenia dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane.   

 Podjęto uchwałę nr XL/350/2018 w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2018.  

 Podjęto uchwałę nr XL/351/2018 w sprawie 
zmiany WPF na lata 2018 – 2028.   

 Podjęto uchwałę nr XL/352/2018 w sprawie zasad 
i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji 
celowej z budżetu gminy Tworóg na 
dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji oraz modernizację źródła ciepła.  

 Podjęto uchwały nr XL/353/2018 w sprawie 
przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla gminy Tworóg na lata 
2017 – 2032.  

 

Foto. Na zdjęciu Łukasz Ziob gratuluje swojej następczyni.  
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Jan Sobania.  
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KURIER POD LUPĄ 
ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO!  

Świniowice 

21 marca wielu mieszkańców Świniowic z ciekawością 
wyglądało z okien. Skąd te okrzyki? Tymczasem dzieci 
przemierzały wieś z własnoręcznie wykonaną 
Marzanną, wykrzykując: Żegnaj zimo, witaj wiosno!  

Przenikliwy chłód i pozostałości śniegu przypominały,  
że zima nie daje za wygraną. Dzieciaki nie zapomniały  
o czapkach, szalikach i rękawiczkach. Ale na niebie było 
widać coraz śmielsze słońce. Dokładnie 21 marca świeciło 
z niezwykłą siłą dodając energii i zapowiadając niechybną 
zmianę. Nikt nie miał wątpliwości, że na naszych oczach 
toczy się walka dwóch pór roku. Dzieci nie miały zamiaru 
stać biernie. Najpierw spotkały się w miejscowej świetlicy  
i wykonały kukłę. Potem w kolorowych kapeluszach,  
z zielonym gaikiem ozdobionym barwnymi bibułkami  
i oczywiście z marzanną, wyruszyły w kierunku rzeki 
Ligancji, by pomóc wiośnie wygrać tę walkę. Marzanna 
wpadła do rzeki i choć początkowo nie chciała płynąć,  
w końcu poddała się. Zadowolone dzieci wróciły do 
świetlicy, gdzie zabawa trwała nadal. Był poczęstunek dla 
najmłodszych i ich opiekunów oraz zabawy z animatorką 
takie jak malowanie gipsowych figurek i robienie zwierząt  
z kolorowych balonów.  

Witanie wiosny w Świnowicach zorganizowało Koło Kobiet 
Aktywnych „Johanki”.  

Boruszowice-Hanusek 

Przedszkolaki z Boruszowic-Hanuska również zawalczyły 
o wiosnę.  

 

22 marca przyszły do przedszkola z wykonanymi wspólnie 
z rodzicami marzannami. Z największą z nich dzieci udały 
się nad miejscową rzekę. Pozostałe kukły towarzyszyły 
przedszkolakom na placu zabaw, gdzie odbyło się 
odstraszanie zimy!  

WIELKIE MARZENIE  
MAŁYCH DZIECI 

Gminne Przedszkole w Tworogu doczekało się nowych 
urządzeń zabawowych! Marzenie przedszkolaków 
w końcu się ziściło! Zamontowano zestaw zabawowy 
„statek z piaskownicą”, trzy bujaki, jeden bujak na tzw. 
sprężynie oraz ławkę. Wyposażenie placu zabaw to 
efekt kilkuletnich starań rodziców wspieranych przez 
Dyrekcję placówki.  

Stare urządzenia nie nadawały się do niczego. 
Zniszczone, wyeksploatowane, nie spełniające żadnych 
norm bezpieczeństwa stanowiły zagrożenie dla 
przedszkolaków. Już w 2014 r. Rada Rodziców 
zdecydowała o rozpoczęciu zbiórki funduszy na zakup 
i montaż nowego placu zabaw. Każdy dał ile mógł. 
Rodzice z wielką wdzięcznością przyjęli wsparcie licznych 
sponsorów. Pod koniec minionego roku stan uzbieranych 
środków finansowych wynosił: 14 000,00 zł. Dyrektor 
placówki, Irena Mrówka, wsparła inicjatywę przeznaczając 
ze środków przedszkola kwotę 2 000,00 zł. To pozwoliło 
Radzie Rodziców (w składzie Alina Maciejska, Alicja 
Poloczek i Dagmara Zawiślok) na realizację zakupu
i montażu choć części urządzeń zabawowych. Wybrano 
ofertę DREWPLAC s.c., która w cenie zakupu urządzeń 
zaoferowała bezpłatny montaż. Jedna z mam 
przedszkolaków (Joanna Cuber-Stanek) wykonała 
dokumentację projektową i pomogła przy załatwieniu 
formalności związanych ze zgłoszeniem robót 
budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 
Tym sposobem, dzięki staraniom wielu serdecznych osób,
Gminne Przedszkole w Tworogu doczekało się nowego 
i bezpiecznego placu zabaw. Rada Rodziców dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli w realizacji wielkiego marzenia 
małych dzieci.  

JCS i DZ
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KURIER HOBBYSTA 
NIE SAMYM CHLEBEM 
CZŁOWIEK ŻYJE…  

Podobno mydła znane były już 3 000 lat p.n.e. Od 
współczesnych różniły się jednak składem  
i zastosowaniem. Używano ich do prania  
i przemywania ran. Mydła stosowane, by zachować 
higienę, upowszechniły się w XI w. Chociaż z czasem 
udoskonalono pozyskiwanie surowców i technikę 
wyrobu, sposób wytwarzania mydeł naturalnych nie 
zmienił się od setek lat. Metody opracowane przez 
naszych przodków wykorzystuje dziś Małgorzata 
Szyguła ze Świniowic. Jej mydlane rękodzieło 
powstaje z wyselekcjonowanych, samodzielnie 
zebranych ziół.  

Panią Małgosię większość zna jako znakomitego piekarza. 
Jest właścicielką miejscowej piekarni. Jednak gdy wraca 
do domu, oddaje się swojej pasji. – No cóż, powiedzenie 
mówi: nie samym chlebem człowiek żyje. W moim 
przypadku to nie tylko przenośnia. Ziemia i woda to moje 
żywioły. Zawsze były bliskie mojemu sercu, ale kiedy 
dzieci były małe pochłonęła mnie proza życia. Zajmowałam 
się innymi sprawami. Zawsze jednak ciągnęło mnie do 
natury. Teraz, choć pracy nie ubyło, odezwała się we mnie 
pasja i ją realizuję. Czasami wracam do domu o godz. 22  
i zabieram się do… pracy. Moim laboratorium jest kuchnia.  

Mydełka produkuję na własne potrzeby oraz dla bliskich. 
Wciąż się uczę, doszkalam, czytam na temat zielarstwa, 
ale nigdy nie lekceważę intuicji. To ona ma decydujący 
głos – twierdzi pani Małgosia. Jest przekonana, że 
przyroda daje nam wszystko, czego potrzebujemy. 
Uwielbia spacery z koszykiem w ręce, tak na wszelki 
wypadek. W jej domu nigdy nie brakuje suszonych ziół. 
Większość zbiera na okolicznych łąkach, polach, 
i w lasach. – Pomagają mi je zdobyć sąsiedzi 
i zaprzyjaźnieni rolnicy. Z kolei wosk pszczeli dostaję od 
wujka. Mydła wytwarzam w sposób naturalny, bez 
konserwantów, syntetycznych barwników i substancji 
zapachowych. Sięgam po czystą naturę, nic więcej nie 
potrzeba – przekonuje pokazując swoje wyroby. Mydło 
anyżowe, jałowcowe, marchewkowe, dyniowe, cedrowe, 
nagietkowe, na bazie mleka koziego, z pokrzywy, 
z dodatkiem kwiatu wrotyczu, żywokostu i drzewa 
herbacianego – to tylko niektóre propozycje zielarki ze 
Świniowic. Receptury są wciąż modyfikowane, 
dopracowywane, zmieniane.  

Pani Małgosia jest zdania, że każdy mógłby wykonać 
mydło w swoim domu. – To proste! – twierdzi. Do wyrobu 
mydła są potrzebne: tłuszcze (np. olej kokosowy), soda 
kaustyczna (ług), kwas hialuronowy, wosk pszczeli, 
gliceryna, zioła i ewentualnie olejek eteryczny. Cały proces 
zaczynamy od stopienia tłuszczu. Drugim krokiem jest 
łączenie tłuszczu z ługiem pamiętając, że jest substancją 
żrącą. Dla ochrony należy użyć rękawiczek i maski 
ochronnej. . – Łączenie składników powinno się odbywać 
w określonych warunkach. Temperatura tłuszczu i ługu 
musi być taka sama, ważne są również proporcje – mówi 
pani Małgosia. Po połączeniu można dodać pozostałe 
składniki. Wszystko razem miksujemy do momentu 
uzyskania budyniowej konsystencji. Następnym krokiem 
jest nadawanie mydłu kształtu. Masę wlewamy do jednej 
dużej formy lub małych foremek i zapewniamy masie stałą, 
ciepłą temperaturę. 

 

Foto. Pachnące, nawilżające, pielęgnujące, o fantazyjnych kształtach  
i w dodatku wykonane z naturalnych składników pochodzących z… 

okolicznej łąki. Mydła produkowane od kilku lat przez panią Małgosię 
potrafią zaskoczyć. – Podobno mój pradziadek był zielarzem, być może 

coś po nim odziedziczyłam – mówi śmiejąc się. 

 Foto. Każda z tych mydlanych fantazji to jednorazowe wydanie. 
 I to są uroki niemasowej produkcji!  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

W tym celu owijamy folią i okrywamy kocami lub 
ręcznikami pozostawiając na 24 godziny. W tym czasie 
odbywa się proces zmydlania. Po wyciagnięciu z foli, 
mydło można już kroić, ale nadal nie jest gotowe do 
użytku. Musi dojrzeć! Proces, w zależności od użytych 
składników, trwa od 4 tygodni do 6, a czasami nawet kilka 
miesięcy!   

W teorii bardzo proste, ale produkcja mydła wymaga 
warsztatu. Trzeba również pamiętać o ostrożności! Zioła to 
skarbnica zdrowia – mawia pani Małgosia – ale 
wymagająca wiedzy i to sporej. Każda roślina ma swoje 
właściwości. Należy umieć rozróżniać zioła, znać ich 
przeznaczenie i wiedzieć jak je wykorzystać. Nie bez 
powodu w kulturze tradycyjnej zielarki, które posiadały tę 
„wiedzę tajemną” cieszyły się wielkim szacunkiem. 

BRAWO FILIP!  
Klub Łuczniczy – ASD Toszek poinformował,  
że mieszkaniec naszej gminy Filip Szeląg został 
Halowym Mistrzem Polski Juniorów w łucznictwie na 
rok 2018! To nie pierwszy sukces Filipa w tym roku. 
Sportowiec zdobył już Brązowy Medal i tytuł II Halowego 
Wicemistrza Polski Seniorów. 

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców  
w Łucznictwie rozegrano w Zamościu w dniach od 9 do 11 
marca. – W sobotnich strzelaniach kwalifikacyjnych Filip 
zajął 1 miejsce strzelając 574 punkty. To najwyższy wynik 
spośród wszystkich juniorów i młodzieżowców biorących 
udział w zawodach. Natomiast w niedzielnych eliminacjach 
potwierdził swoją doskonałą formę strzelając  
w pojedynkach 145,143 i 145, zdobywając Złoty Medal 
oraz tytuł Halowego Mistrza Polski Juniorów 2018. Brawo 
Filip – jesteś Wielki! Brawo tata-trener Marcin Szeląg! – 
napisano na profilu FB Klubu. A nam pozostaje po raz 
kolejny przyłączyć się do gratulacji!  

 

ZIELONA EKIPA POZDRAWIA!  

W marcu grupa Jumping Frog, spotykająca się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu, zorganizowała wyjazd do 
Ustronia. Sportowy weekend minął szybko i aktywnie. 
Zielona ekipa z Tworoga trenowała i świętowała pierwszy 
rok działalności Jumping Frog Tworóg! Gratulujemy 
wytrwałości! Poniżej kadr z wyjazdu przesłany przez 
instruktorkę zajęć Patrycję Jaruszowiec z pozdrowieniami.  

Więcej informacji o grupie znajdziecie na facebookowym 
profilu Jumping Frog Tworóg.  

MISTRZOSTWA POLSKI W 
UMIEJĘTNOŚCIACH LEŚNYCH 

Technikum Leśne w Brynku jest organizatorem 
X Mistrzostw Polski w umiejętnościach leśnych, które 
odbędą się w dniach 20-22 kwietnia. To najbardziej 
prestiżowe zawody, które organizowane są co roku przez 
szkoły leśne podległe Ministrowi Środowiska. W zawodach 
weźmie udział kilkanaście szkół leśnych z całego kraju, dla 
których mistrzostwa są nie tylko sprawdzianem 
umiejętności leśnych, ale też stanowią eliminacje do 
Mistrzostw Europy. Konkurencje odbywać się będą na 
terenach Nadleśnictw Brynek i Koszęcin. 

Źródło: Facebook.com 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
POEZJA JEST SEKRETEM… 

15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XVIII 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski organizowany 
przez Szkołę Podstawową w Tworogu z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Brynku przy współpracy z GOK-iem. 
Po raz kolejny konkurs zgromadził najlepszych 
recytatorów powiatu tarnogórskiego. W tym roku 
zaprezentowało się 55 uczniów ze szkół w Tworogu, 
Boruszowicach, Wojsce, Tarnowskich Górach, 
Potępie, Miasteczku Śląskim, Radzionkowie. 

TEATRALNY DZIEŃ INTEGRACJI 

26 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru,
do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
mieszczącego się w Brynku przybyli uczniowie klas I 
z Tworoga i ich wychowawczynie. Maluchy zaproponowały 
gimnazjalistom i uczniom klas VII teatralne konkursy 
i zabawy. Były łamańce językowe, taniec synchroniczny 
wymagający kreatywności, lekturowe skojarzenia oraz 
zagadki związane z teatralnymi zawodami. I okazało się, 
że wcale nie było to łatwe dla starszych kolegów.  

Zatem tradycji obchodów Międzynarodowego dnia Teatru 
w naszej szkole stało się zadość. Jednocześnie 
uroczystość miała wymiar integracyjny. Dziękujemy 
serdecznie młodszym kolegom i ich opiekunkom za 
przygotowanie uroczystości.  

Anna Rogala-Goj

MŁODZI PATRIOCI 

Rozbudzając i pielęgnując patriotyzm w ramach VI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu  „Szkoła Młodych Patriotów” 
w SP w Tworogu zrealizowano już wiele zadań. Zespół 
wokalny „Kamratki” zdobył I miejsce w Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wielowsi; 
uczniowie klas VI: Julia Pawłowska, Kamil Zgodzaj brali 
udział w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej; 
w klasach I-VI przeprowadzono lekcje na temat „Co dla 
mnie oznacza bycie patriotą?”; utworzono Kodeks Postaw 
Patriotycznych; przygotowana została Galeria 
konkursowych prac plastycznych o tematyce „100 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przed nami 
realizacja kolejnych zadań, przez które włączamy się 
w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na 
dofinansowanie Projektu „Wybić się na Niepodległość –
warsztaty teatralne” Fundacji Wiedzy i Dialogu 
Społecznego Agere Aude z Chorzowa. Uczniowie klas VI-
VIII i klas gimnazjalnych uczestniczyć będą 
w profesjonalnych warsztatach teatralnych zakończonych 
wystawieniem spektaklu nawiązującego do setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

Karina Jaksa - szkolny koordynator

Recytacje oceniano w trzech kategoriach wiekowych.  
Z wielką przyjemnością informujemy, że w gronie 
laureatów znalazło się sporo osób z terenu gminy Tworóg. 
W kategorii klas I-III szkół podstawowych wyróżnienie 
otrzymała Agnieszka Szkolik ze Szkoły Podstawowej  
w Wojsce. W kategorii klas IV-VI wyróżnienie zdobyła 
Emilia Szyguła, a nagrodę specjalną za najpiękniejszą 
recytację tekstu Zbigniewa Herberta: Adam Gruszka ze 
Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. W kategorii klas 
VII i gimnazjum I miejsce otrzymał Maciej Leksy z klasy VII 
a, Antonina Osadnik z klasy VII b uzyskała III miejsce. 
Maciej otrzymał również nagrodę specjalną jury za 
najlepszą recytację tekstu Zbigniewa Herberta. Maciek 
przejmująco wygłosił List Z. Herberta do studentów PWST. 
Gratulujemy!  

 

– Zapraszamy za rok, wierząc w siłę poezji, zachęcając 
Was do uważności w poszukiwaniach tak, by sekret poezji 
objawił się w pełnej krasie –  w imieniu organizatorów 
mówiła Anna Rogala-Goj.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 

8 marca obyło się wręczenie Stypendium Dyrektora 
uczniom, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce, wybitne 
osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: Julia Świerzy, Natalia Lorenc, 
Wiktoria Grzesiek, Kacper Pawelak, Julia Ignasiak, Natalia 
Włodarczyk, Julia Pawłowska, Natalia Poloczek, Roksana 
Krok i Anna Król. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Katarzyna Mika                                                                                                    

KRÓTKIE FORMY FILMOWE 
NAGRODZONE 

Festiwal Krótkich Form Filmowych „Ratuję, bo umiem”, 
którego organizatorem jest II LO im. Stanisława Staszica
w Tarnowskich Górach, był V edycją imprezy 
organizowanej we współpracy z mgr Sławomirem 
Czypczarem – instruktorem pierwszej pomocy w zarządzie 
głównym PCK. Konkurs polegał na przedstawieniu 
w krótkiej formie filmowej zasad udzielania pierwszej 
pomocy lub sposobu na propagowanie tej idei. Drużyny 
z SP w Tworogu zajęły drugie i trzecie miejsce. Skład 
nagrodzonych drużyn – drugie miejsce: Zuzanna Mzyk, 
Weronika Nowak i  Daria Popławska, trzecie miejsce: 
Oliwia Watoła, Celine Haida, Marzena Zdrzałek.  

Katarzyna Solecka

 

WOLNE LEKTURY  
– PLAN NA 2018 r. 

Początkowo Wolne Lektury były biblioteką szkolną, 
w której znaleźć można było lektury szkolne 
zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Z niewielkiego serwisu projekt rozrósł się w jedną 
z największych darmowych bibliotek internetowych 
z zasobami w języku polskim.  

Dziś jest to biblioteka klasyki literatury polskiej  
i światowej. Zawiera ponad pięć tysięcy utworów  
z domeny publicznej i na wolnych licencjach.  
W bibliotece znajduje się 27 kolekcji, 400 reprodukcji 
dzieł sztuki, 578 audiobooków. Co najważniejsze – 
biblioteka wciąż się powiększa. Plan publikacji biblioteki 
Wolne Lektury na 2018 r. przewiduje m.in. 
przygotowanie kolekcji poezji z okresu II wojny 
światowej.  

Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego etapu projektu 
„Wolna literatura na Wolnych Lekturach”, którego celem 
jest digitalizacja, opracowanie i szerokie udostępnienie  
w wersji cyfrowej zasobów kultury. Dzięki realizacji 
projektu czytelnicy biblioteki Wolne Lektury zyskają 
nieograniczony dostęp do nowych publikacji. Zespół 
projektu rozpoczął już pracę nad przygotowaniem 
kolekcji poezji z okresu II wojny światowej, w skład której 
wejdą między innymi utwory Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zuzanny Ginczanki, 
Krystyny Krahelskiej, Teresy Bogusławskiej, Andrzeja 
Trzebińskiego czy Jerzego Kamila Weintrauba. Nad jej 
opracowaniem fundacja współpracuje z Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które jest partnerem 
projektu. Fundacja będzie powiększać zasób Wolnych 
Lektur o dzieła autorów, których twórczość jest już  
w domenie publicznej. W 2018 roku w ramach realizacji 
projektu udostępnione zostanie dziesięć dzieł, do których 
wygasły majątkowe prawa autorskie. 

Wszystkie zasoby będą dostępne za pośrednictwem 
strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Wolne 
Lektury. Posiadacze urządzeń mobilnych z systemem 
Android już mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji  
i cieszyć się lekturą w dowolnym miejscu i czasie. 
Zapraszamy do serwisu Google Play, z którego można ją 
pobrać. 

Więcej informacji na stronie www.wolnelektury.pl. 

Projekt „Wolna literatura na Wolnych Lekturach” 
realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”. 
Partnerami projektu są Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Biblioteka Narodowa. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 

TWORZYMY MARKĘ LOKALNĄ  

16 marca w Koszęcinie odbyła się konferencja 
poświęcona Projektowi Współpracy „Stwórzmy Razem 
Markę Lokalną” realizowanemu przez LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica, to nie 
granica”. Czego dotyczy projekt? Jego celem jest 
wykreowanie marki lokalnej produktów i usług 
opartych na tradycjach kulturowych i regionalnych 
mieszkańców obszarów LGD. 

W ramach projektów ogłoszono konkurs „Pomysł na 
produkt lokalny” mający za zadanie wyłonienie grupy 
najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom 
jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej  
tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane 
jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru dwóch Lokalnych 
Grup Działania. Wykreowanie marki lokalnej ma służyć 
promocji regionu i popularyzacji walorów kulturowych  
i regionalnych. Konkurs obejmuje trzy kategorie: 
sztuka/rękodzieło/rzemiosło, produkt spożywczy, 
dziedzictwo kulturowe. Kandydatury można było zgłaszać 
do 6 kwietnia. Kandydaci z terenu gminy Tworóg to:  
Połomskie Sery Zagrodowe, produkowane przez 
Gospodarstwo Rolne Rodzinne; miód lipowy z pasieki  
w Brynku, zgłoszony przez Kazimierza Kimlę oraz zespół 
Tworożanie, działający przy Szkole Podstawowej  
w Tworogu.  

Co należy rozumieć pod pojęciem „produkt lokalny”? To 
wyrób/usługa, z którym utożsamiają się mieszkańcy 
regionu, produkowany w sposób „niemasowy”. Produkt 
lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie 
jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz 
angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości 
lokalnej. Wyniki konkursu będą ogłoszone w kwietniu.  
W majowym wydaniu przekażemy Wam informację  
o laureatach oraz kolejnych etapach realizacji projektu.  

CYFROWA SZKOŁA  
–  NOWE WYZWANIE 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz  
z nauczycielem informatyki z SP w Tworogu nawet na 
chwilę nie zaprzestają podnoszenia swoich kwalifikacji. 
Tym razem zwiększają swoje kompetencje z zakresu 
nauczania kodowania i programowania. Choć temat 
kodowania i programowania nie był im obcy, bo przecież 
od września zagościł w nowej podstawie programowej, to 
jeszcze do niedawna wzbudzał wiele wątpliwości, a nawet 
kontrowersji.  

Jednakże, chcąc zwiększyć swój potencjał techniczno-
dydaktyczny oraz sprostać oczekiwaniom nowej reformy,
nauczyciele naszej szkoły przystąpili do unijnego projektu 
pt. „Eksperci programowania w podregionie bytomskim”
prowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas 
w Sosnowcu, a finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona 
w sprzęt,  taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki Lego 
WeDO 2 i kamerę oraz inne niezbędne materiały do 
prowadzenia zajęć o łącznej wartości ok. 30.000 zł.  
Czekamy na decyzję koordynatora projektu,  czy zgodnie 
z przyjętymi standardami uda nam się otrzymać pracownię 
tabletową dla klas I-III. Niezależnie od  pozyskanych 
pomocy  dydaktycznych, w trakcie 40-godzinnego treningu 
dla nauczycieli oraz 30-godzinnych zajęć dla każdej z klas 
edukacji wczesnoszkolnej, w sposób praktyczny uczymy 
się jak pracować nowocześnie z zachowaniem
najwyższych standardów edukacji. Praca i wsparcie 
profesjonalnego trenera – Beaty Rutkowskiej – pozwalają 
nauczycielom na zdobywanie umiejętności z zakresu 
efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych 
w edukacji wczesnoszkolnej oraz do prowadzenia zajęć 
z podstaw programowania. Uczniowie poprzez zabawę 
z programami Scratch Jr i  Baltie oraz zajęć z użyciem mat 
edukacyjnych i klocków, rozwijają kompetencje 
informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do 
kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia 
algorytmicznego. Pierwsze zajęcia z uczniami, pod 
czujnym okiem pani trener, odbędą się już w kwietniu tego 
roku w klasach trzecich. Brygida Samol – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej – przyznaje, że program Scratch 
Jr testuje już z wnukami, programując przeróżne animacje 
i gry. – Gdy coś nie wychodzi, to po prostu debugujemy 
dotychczasowy program, który potem działa – mówi.  
Nauczyciele zgodnie przyznają, że nauka programowania 
na pierwszym etapie edukacji jest ważna, ale równie 
ważne są umiejętności nabywane w trakcie jego uczenia 
się, takie jak analityczne i logiczne myślenie oraz 
rozwiązywanie skomplikowanych problemów, które 
pomogą  rozwinąć w uczniach nawyki myślowe ułatwiające 
funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

Projekt pt. „Eksperci programowania w podregionie 
bytomskim” wyposażył nas nie tylko w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, ale przede wszystkim wskazał 
nauczycielom,  jak z nimi pracować w sposób efektywny, 
nowoczesny i atrakcyjny dla ucznia. Sam proces tworzenia 
będzie dla uczniów ciekawym sposobem zdobywania 
wiedzy i nowych umiejętności poprzez zabawę, gdyż jak 
przyznaje Linus Torvalds „Większość programistów 
programuje nie dlatego, że spodziewają się zapłaty lub 
uwielbienia tłumów, ale dlatego, że programowanie jest dla 
nich zabawą”.  

Katarzyna Mika
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BĄDŹ CZUJNY! 

Nie wierz we wszystko, co usłyszysz przez telefon!  
Po drugiej stronie może być oszust podający się 
za: znajomego, krewnego, urzędnika, policjanta. 

PAMIĘTAJ! 
 Policja nie informuje przez telefon o 

prowadzonych przez siebie sprawach! 
 Policja nigdy nie pobiera pieniędzy od 

obywateli! 
 Policjant nieumundurowany na żądanie 

okazuje legitymację. 
 Czynności prowadzone przez policjantów 

można potwierdzić dzwoniąc pod nr 997. 

Aby nie stać się ofiara przestępstwa, stosuj się do 
poniższych zasad bezpieczeństwa: 

 Nie działaj w pośpiechu lub pod wpływem 
impulsu 

 Nie wpuszczaj do domu obcych osób 
 Gdy coś cię zaniepokoi, poinformuj policję 
 Upewnij się, czy dzwoniący jest osobą, za 

którą się podaje 
 Nie informuj nikogo o swojej sytuacji rodzinnej  

i materialnej 
 Nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie 

znasz 
 

Jak działają oszuści? 
Zazwyczaj kontaktują się telefonicznie. Najpierw 
dzwoniący podaje się za Twojego krewnego – prosząc 
o pożyczkę lub przekazanie pieniędzy na wymyślony 
cel. Następnie dzwoni telefon, tym razem rozmówca 
podaje się za policjanta i chce „przejąć” od Ciebie 
pieniądze, by je zabezpieczyć. To oszustwo! 

Jeśli masz wątpliwości zadzwoń:  

997 

Lodówka to uniwersalne miejsce, które znajduje się 
w prawie każdym domu, lekarz lub ratownik nie będzie 
miał problemów z odnalezieniem ważnych informacji.  

W drugiej połowie spotkania dobrych rad udzielała 
członkini Akademii Seniora, Zofia Wons. Do czego można 
wykorzystać zużyte plastikowe butelki? – Odcinam górę 
i wykorzystuję jako osłona na słoiki. Dzięki temu moje 
dzieci mogą je bezpiecznie przewozić w samochodzie, bez 
obaw, że coś się wyleje – wyjaśniła. Przykład numer dwa 
jest równie prosty do wdrożenia. Klamerka. Dla słabszego 
oka wygląda z obydwu stron tak samo, dlatego pani Zofia 
twierdzi, że wystarczy nakleić po jednej stronie 
np. kawałek czerwonej taśmy lub pomalować ją na 
jaskrawy kolor. Klamerka to również idealna zakładka do 
książek. Mała, wygodna i w dodatku nie wysunie się ze 
stronic! Pani Zofia w zabawny i lekki sposób przedstawiła 
wiele praktycznych sposobów na ułatwienie sobie życie 
i bezdyskusyjnie udowodniła, że kreatywność to nie 
domena młodości! 

RADY NIE OD PARADY 

„Dobre rady na trudne chwile życia” – to temat 
kolejnego spotkania zorganizowanego przez Akademię 
Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
Spotkanie odbyło się 16 marca z udziałem 
dzielnicowego asp. Macieja Boboli z Komisariatu 
Policji w Tworogu. 

Bezpieczeństwo seniorów to bardzo aktualny i szeroki 
temat, który wciąż wymaga nagłaśniania w kampaniach 
społecznych czy podczas kameralnych spotkań. Niektóre 
jego aspekty zostały poruszone podczas prelekcji 
dzielnicowego. Asp. Bobola przestrzegał m.in. przed 
nadmierną ufnością, którą bardzo często i chętnie 
wykorzystują oszuści. Policjant wytłumaczył jak mogą 
wyglądać próby wyłudzenia pieniędzy, jak działają oszuści, 
co powinno nas zaniepokoić i jak reagować. Oczywiście  
w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie 
kontakt z policją. Aby sprawnie skontaktować się 
funkcjonariuszami, można skorzystać z aplikacji „Moja 
komenda”. – To mobilny przewodnik po jednostkach 
policji. Narzędzie, która zapewnia każdemu użytkownikowi 
szybki dostęp do informacji o adresach i numerach 
telefonów jednostek policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi 
dzielnicowymi na terenie kraju – tłumaczył policjant. 
Wyjaśnił również czym jest innowacyjne narzędzie 
internetowe o nazwie Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz przedstawił założenia programu 
„Dzielnicowym bliżej nas”.  

Maciej Bobola zachęcał także do skorzystania z tzw. 
„Koperty zdrowia”, która w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia ma ułatwić ratownikom udzielenie pomocy. 
Policjant rozdał koperty i wytłumaczył krok po kroku jak 
uzupełnić znajdujące się w niej karty informacyjne. Nie 
każdy jednak był na spotkaniu. Skąd wziąć „Kopertę 
zdrowia”? Można o nią zapytać na terenie powiatu 
tarnogórskiego swojego lekarza rodzinnego, 
dzielnicowego, w placówkach Caritas. W kopercie powinna 
się znaleźć wypełniona karta z najważniejszymi 
informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 
alergiach na leki (może wypełnić lekarz rodzinny), 
kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Można 
dołączyć swoje zdjęcie. Informacje należy wsadzić do 
koperty i umieścić w lodówce. Tak! To nie pomyłka! 
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DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W WOJSCE 

– Moja córka nie dałaby mi żyć, gdybyśmy nie 
przyjechały dzisiaj do szkoły – tak „Dzień otwarty”  
w Szkole w Wojsce komentowali rodzice, którzy  
15 marca, punktualnie o godzinie 16.30 stawili się  
w murach podstawówki w Wojsce. Jak co roku, dzieci 
mogły liczyć na moc atrakcji i niespodzianek 
przygotowanych specjalnie dla nich. 

Całość rozpoczął Pan Dyrektor – Marcin Paździor, który 
przywitał rodziców i przyszłych pierwszoklasistów. 
Następnie dzieci obejrzały specjalnie dla nich 
przygotowaną prezentację multimedialną o szkolnych 
wydarzeniach i uroczystościach, a także zobaczyły krótki 
filmik, w którym obecni pierwszoklasiści opowiadają im za 
co lubią szkołę… Kolejno, dzieci z nauczycielami zaczęły 
zwiedzać szkołę, a ich spacer rozpoczął się od sali 
gimnastycznej, gdzie czekały na nie ćwiczenia 
zręcznościowe. Za każdy zdobyty punkt przysługiwała 
nagroda w postaci zdrowych owoców i… mniej zdrowych 
lizaków! Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na wysiłek 
umysłowy – przyszli pierwszoklasiści zamienili się na 
chwilę w „małych chemików” i zrobili śnieg z pampersów. 
Nie zabrakło też wielkiej porcji niemieckich słówek, które 
dzieci poprzez zabawę bardzo szybko przyswoiły. Na 
koniec odbyła się lekcja biblioteczna z przyszłą 
wychowawczynią klasy I. Zajęcia zakończyły się 
warsztatami plastycznymi.  

Wycieczka dla trzecioklasistów odbyła się w ramach 
doradztwa zawodowego, które od dawna wpisuje się 
w plan wychowawczy szkoły. Tym razem celem wyjazdu 
było poznanie pracy strażaka w poszczególnych sekcjach 
oraz funkcjonowania Komendy. – Uczniowie mieli 
możliwość zadawania najróżniejszych pytań, na które 
uzyskiwali bardzo fachowe odpowiedzi. Funkcjonariusze 
natomiast zadawali pytania uczniom. Ich zadaniem było 
sprawdzenie wiedzy o pożarach i metodach postępowania 
w wypadku ich wystąpienia. Strażacy opowiedzieli również 
o swoich doświadczeniach i podawali ciekawe przykłady 
z życia wzięte. Nasza wspólna dyskusja trwała około 
dwóch godzin – wyjaśnia nauczycielka, Hanna Penz. 
Uczniowie zobaczyli również samochody bojowe i stroje 
strażackie. –Młodzież, pełna wrażeń, długo nie zapomni 
tak interesującej wycieczki, która była dla nich również 
lekcją zawodoznawstwa – relacjonuje nauczycielka.  

NA SPORTOWO 

1 marca w hali MOSiR w Radzionkowie odbył się finał 
powiatowy dziewcząt i chłopców w koszykówce. 
Mistrzowie gmin naszego powiatu walczyli o awans do 
zawodów rejonowych. Chłopcy z SP w Tworogu zajęli 
w finale II miejsce, ustępując SP nr 1 z Radzionkowa, 
a dziewczyny III miejsce. 
 
23 marca w sali sportowej SP Boruszowice odbył się 
turniej gminny siatkówki dziewcząt i chłopców. Drużyna 
dziewcząt naszej szkoły zdobyła I miejsce i awansowała 
do finału powiatowego w Nakle Śląskim. Drużyna 
chłopców zajęła miejsce II.  
 
W wyniku rozegranych spotkań w tenisie stołowym, 
mistrzem szkoły został Adrian Mazur, wicemistrzem Karol 
Ważny i Karol Sobania. Wśród dziewczynek najlepszą 
okazała się Monika Wójcik, drugie miejsce zajęła Emilia 
Jaksik. Gratulacje i powodzenia w dalszych rozgrywkach. 

Ryszard Królicki

Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, jak i rodzice chociaż na 
chwilę poczuli klimat szkoły w Wojsce, który jest naprawdę 
wyjątkowy, swojski i niepowtarzalny! Nic dodać, nic ująć – 
zapraszamy do SP w Wojsce!  

Hanna Blacha 

DORADZTWO ZAWODOWE 
GIMNAZJALISTÓW 

Jakie trzeba mieć predyspozycje żeby zostać strażakiem? 
Czego można się nauczyć pracując w tym zawodzie? 
Między innymi na te pytania znaleźli odpowiedzi 
gimnazjaliści z Brynka, którzy 26 marca zwiedzali 
Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  
w Tarnowskich Górach. 
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GAZ-SYSTEM ROZPOCZYNA 
BUDOWĘ GAZOCIĄGU TWORÓG 
– KĘDZIERZYN-KOŹLE 
 
Na terenie gminy Tworóg powstaje jeden z kluczowych 
dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego 
Polski projektów.  

Gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle o długości 
43,4 km i średnicy 1000 mm zostanie wybudowany na 
terenie województwa śląskiego i opolskiego w gminach: 
Tworóg, Wielowieś, Toszek, Rudziniec oraz Kędzierzyn-
Koźle. W gminie Tworóg inwestycja będzie 
prowadzona na odcinku 7,1 km w sołectwach Tworóg, 
Świniowice i Koty. Za realizację tego projektu odpowiada 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, 
spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla 
polskiej gospodarki. Jej kluczowym zadaniem jest transport 
paliw gazowych na terenie całego kraju do sieci 
dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych 
podłączonych do systemu przesyłowego.   

Wykonawca robót budowlanych przynajmniej na 28 dni 
przed rozpoczęciem robót zawiadamia o tym fakcie –
pocztą – właścicieli nieruchomości, przez które będzie 
przebiegał gazociąg. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych wykonawca ma obowiązek opisać stan 
nieruchomości, tj. wskazać rodzaj upraw, zieleń (drzewa 
i krzewy) oraz inne elementy zagospodarowania.  

Prace w terenie rozpoczęły się od geodezyjnego 
wytyczenia pasa montażowego, w ramach którego będzie 
prowadzona budowa gazociągu. We wrześniu br. na 
terenie Gminy Tworóg wykonawca robót budowalnych 
przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów w pasie 
montażowym, odhumusuje teren pod wykop oraz 
rozmieści rury wzdłuż pasa montażowego. Zakończenie 
robót budowlanych na terenie Gminy Tworóg  nastąpi 
w drugiej połowie 2019 r. Budowa całego 43 km odcinka 
gazociągu powinna zakończyć się w styczniu 2020 r.
Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg 
podlega próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności 
i próbom specjalnym, wykonywanym przy udziale Urzędu 
Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu 
oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu. 

Właściciele nieruchomości, którzy pobierają dopłaty 
obszarowe lub uczestniczą w programach rolno-
środowiskowych, powinni zgłosić się do Tarnogórskiego 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w celu wyłączenia z dopłat i programów 
powierzchnię działki, na której prowadzone będą prace 
budowlane. Wykazy powierzchni przewidzianych na 
plac budowy, z podziałem na poszczególne 
nieruchomości, znajdują się w Urzędzie i na stronie 
internetowej Gminy Tworóg. 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych 
wykonawca jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu 
zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz 
sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który 
powinien podpisać właściciel nieruchomości. Właścicielom 
gruntów, przez które przebiegać będzie gazociąg 
przysługuje odszkodowanie. Wojewoda w wydanej po 
zakończeniu budowy decyzji administracyjnej w zakresie 
odszkodowań, ustali wysokość odszkodowania za 
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w 
związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, 
zajęciem nieruchomości na okres budowy oraz za szkody
 

GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor, który w ostatnich 
latach wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów 
przesyłowych. W ramach obecnego programu 
inwestycyjnego do 2025 r. spółka planuje wybudować 
ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, 
południowej i wschodniej części Polski. Warto zwrócić 
uwagę, że w ramach inwestycji powstanie również węzeł 
gazowy w Gminie Tworóg. Spółka GAZ-SYSTEM 
zaprojektowała na nim śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka, 
które umożliwią czyszczenie i konserwację gazociągów. 
GAZ-SYSTEM podczas realizacji każdej inwestycji stosuje 
nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy 
tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze 
systemy zabezpieczeń. Przez cały okres realizacji 
inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór 
inwestorski i przyrodniczy, który będzie czuwał nad 
poprawnością wykonania inwestycji pod kątem technologii, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nowy gazociąg 
będzie połączony z budowanymi gazociągami: Tworóg – 
Tworzeń oraz Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle. 
Generalnym wykonawcą robót budowalnych jest firma IDS-
BUD S.A., nadzór inwestorski nad realizacją budowy pełni 
z kolei SGS Polska Sp. z o.o. Wykonawcą dokumentacji 
projektowej oraz nadzoru autorskiego nad inwestycją jest 
konsorcjum firm MGGP S.A. i INIKO Sp. z o.o. 
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BEZPIECZNY INTERNET 

Wszyscy uczniowie SP w Tworogu brali udział 
w tegorocznych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 
(DBI). DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania internetu.  

DBI 2018 obchodziliśmy pod hasłem „Dzień Bezpiecznego 
Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie 
brali udział w zajęciach edukacyjnych o bezpieczeństwie 
w sieci, a także zorganizowano kampanię informacyjną 
dla rodziców. Szkoła zgłaszała udział w akcji na stronie 
http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html i otrzymała 
certyfikat. 

Organizator akcji nauczyciel informatyki i zajęć 
komputerowych J. Pawelak

TAM, GDZIE MIESZKA MUZYKA 

Uczennica Szkoły Podstawowej w Tworogu – Kinga Król 
zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym pt. „Tam, gdzie mieszka muzyka”.
Opiekunem konkursu był nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i muzyki Krystyna Kaszuba.  

Serdecznie gratulujemy. 

rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu m.in. 
za utratę korzyści w przypadku pobierania przez właścicieli 
gruntów dopłat bezpośrednich lub dopłat z tytułu 
prowadzenia programów rolno-środowiskowych. 

Projekt został wpisany do katalogu inwestycji 
towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  
w Świnoujściu. Natomiast Komisja Europejska nadała 
inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym 
(PCI). Inwestycja jest dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 
2020. Dzięki realizacji tego projektu nastąpi zwiększenie 
zdolności przesyłowych oraz uatrakcyjnienie terenów pod 
nowe inwestycje w regionie, natomiast w skali kraju 
efektem realizacji inwestycji będzie poprawa 
bezpieczeństwa i dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego 
do Polski. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej 
będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-
SYSTEM podatek od nieruchomości stanowiący 2 proc. 
wartości infrastruktury gazowej zlokalizowanej na terenie 
gminy.  

Kolejną inwestycją GAZ-SYSTEM realizowaną na terenie 
Gminy Tworóg będzie budowa gazociągu relacji Tworóg – 
Tworzeń, której rozpoczęcie jest zaplanowane na wrzesień 
2018 r. Więcej informacji o inwestycji Tworóg – 
Kędzierzyn-Koźle znajduje się na stronach internetowych:  

 
www.tworog.pl oraz www.gaz-system.pl 

 

Możliwość umówienia konsultacji lekarskich w zakresie ortopedii. 
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Foto. Wspominając Wielkanocnego zajączka… Nieco przekornie  
i z przymrużeniem oka. Fotkę przesłał nam nasz czytelnik. Zająca 
ulepiono tuż przed roztopami. Macie więcej zabawnych fotek? 

Przesyłajcie na twgkurier@poczta.fm.   

Foto. W marcu w Koszęcinie odbyła się konferencja poświęcona 
Projektowi Współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” realizowanemu 

przez LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica, to nie 
granica”. Czego dotyczy projekt? Przeczytajcie na str. 12.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Na terenie gminy Tworóg powstaje jeden z kluczowych dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski projektów. Gaz-
System rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. 

Czytaj na ten temat na str. 14. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. „Żabki” i „Jeżyki”, czyli przedszkolaki z oddziału w Kotach żegnają 
zimę i przywołują wiosnę! Dzieci z tej miejscowości nie boją się chłodu – 
w czapkach i rękawiczkach wyszły na ulice, by tradycji stało się zadość.  

Jak to wyglądało w Boruszowicach-Hanusku i Świniowicach?  
Zobacz w dziale „Pod lupą”.    


