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Poniedziałek, 14 lutego 2011 
Nr 36, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 500 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

 
Sesja 
Budżet 2011. Jakie inwestycje 
zaplanowano na ten rok? 

STR. 3 
 
 
Prawnik 
„Ta zniewaga krwi wymaga”. 
Rzecz o prywatnym akcie 
oskarżenia. 

STR. 5 
 
 
Pod lupą 
- Wiek dodaje skrzydeł? 
- TWG Kurier w liczbach 

STR. 6 
 
 

Kulturalnie 
- 66 rocznica wkroczenia Armii 
Czerwonej do Gminy Tworóg 
- Bal przebierańców – wielkie 
przeżycie dla najmłodszych 

STR. 9 
 

Na bieżąco 
- Program reorganizacji placówki 
oświatowej w Wojsce, czyli co 
dalej ze szkołą? 
- Nowy zarząd OSP w Tworogu 
- Uczymy się od Norwegów 
 

STR. 13  
 
 
 
 
 

 

Prace Joanny Furgalińskiej od lat goszczą na wielu 
wystawach w kraju i za granicą. O swojej twórczości 

opowiada na łamach naszego miesięcznika. 
 

STR. 8 
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Przekazujemy na wasze ręce 36-ty – 
jubileuszowy numer naszego miesięcznika. 
Dziękujemy, że przez 3 lata śledziliście 
wydarzenia, które opisywaliśmy dla was na 
łamach TWG Kuriera, dziękujemy także za 
wasze listy, ciepłe słowa oraz za konstruktywną 
krytykę. To dzięki wiernym czytelnikom jak 
również współpracy z podmiotami 
prowadzącymi różnoraką działalność na terenie 
naszej gminy, możemy się stale rozwijać  
i poszerzać naszą ofertę informacyjną. 
 

W tym numerze w dziale „Sesja” omawiamy 
najważniejszą dla gminy uchwałę – Budżet na 
rok 2011. Prawnik przybliży kwestię prywatnego 
aktu oskarżenia. Ciekawą lekturę zapewnia 
Agata Krain w swoim wywiadzie z artystką 
Joanną Furgalińską. Te i wiele innych inforacji 
zawarliśmy w naszym miesięczniku w nadziei, 
że każdy mieszkaniec znajdzie w nim coś 
interesującego dla siebie. 

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ JJJ...J..JJJJJJJ.JJJ..s.3 
 
SESJAJJJ..JJJJ..JJJJJJJ.JJJ..s.4 
- Budżet na rok 2011 
 
PRAWNIKJJJ..JJJJJJJJJJ.JJJ..s.5 
- Prywatny akt oskarżenia 
 
POD LUPĄJJJ..JJJJJJ..JJJ.JJJ..s.6 
- Aktywne koło emerytów 
- Już 3 lata z Wami! 
 
HOBBYSTAJJJ..JJJJJJJJJ.JJJ..s.8 
- Po „Ślonsku” o sztuce 
 
KULTURALNIEJJJJJJJJJJJJJJJs.9 
- Nobliści śląscy, cz. XI 
- Kursa ratowania życia 
- Bolesna rocznica 
- Ferie z GOK’iem 
- Bal dla najmłodszych w Świniowicach 
- Tak się bawiła Wojska 
- Nasze projekty 
- Kadrowanie zdjęć w Irfan View 
 
NA BIEŻĄCOJJJJJJJJJJ...JJJ......s.13 
- Wojska. Co z tą szkołą? 
- Z życia OSP Tworóg 
- Inspirująca Norwegia 
- Sukcesy gimnazjalistów w Brynku 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Piotr Gansiniec, s. Maria Gorczyca, Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 

Druk 
TextPartner 

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

DRODZY MIESZKAŃCY! 
 

Początek roku to okres rozliczania się z podatku 
z Urzędem Skarbowym. Zwracamy się więc do 
Państwa z prośbą o ujęcie w składanych 
deklaracjach podatkowych miejsca zamieszkania 
zgodnego ze stanem faktycznym. Na terenie naszej 
Gminy przebywa bardzo wielu mieszkańców, którzy 
zameldowani są na stałe na terenie innej gminy lub 
miasta. W składanych zeznaniach podatkowych 
wykazują jako miejsce zamieszkania - miejsce 
stałego zameldowania. Już sama nazwa rubryki na 
drukach PIT wskazuje na możliwość podania miejsca 
zamieszkania, a nie miejsca zameldowania na pobyt 
stały. 

MAMMOBUS ZNOWU U NAS! 
 
W kwietniu do naszej gminy ponownie zawita 

mammobus. Tym razem mieszkanki będą mogły 
zbadać piersi na mammografie cyfrowym z Instytutu 
Onkologii w Gliwicach. Bezpłatnymi badaniami 
mogą zostać objęte panie w wieku od 50 do 69 
lat, które nie wykonały mammografi w ciągu 
ostatnich 2 lat.  
 

Harmonogram badań 
Piątek , 1 .04.2011, godz. 12 – 17 

Poniedziałek i wtorek, 4-5 .04.2011, godz. 9 – 14 
 

Mammobus stacjonować będzie na placu za 
Urzędem Gminy. Informacje o zapisach podamy 

w następnym numerze TWG Kuriera. 
 

R              E             K             L             A             M             A 

Apel kierujemy do Państwa ponieważ zgodnie  
z art. 17, p.1 ustawy Ordynacja Podatkowa, 
właściwość miejscową organów podatkowych ustala 
się według miejsca zamieszkania albo adresu 
siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub innych 
podmiotów wymienionych w art. 133 § 2 Ordynacji 
Podatkowej. W ten sposób prawie 40% pobranego 
przez Urzędy Skarbowe podatku dochodowego  
trafia do gmin i miast według adresów 
zamieszkania podatników. Wpisanie w deklaracji 
rocznej PIT miejsca zamieszkania ze wskazaniem 
Gminy Tworóg spowoduje, że środki te trafią na 
rachunek naszej gminy i pomogą zapewnić 
finansowanie wydatków i inwestycji. Wpisanie 
adresu zamieszkania, to prosta i zgodna z 
prawem czynność, a może zapewnić naszej 
Gminie dodatkowe fundusze, które pozwolą nam 
zaspokoić Państwa potrzeby. 
 

Apelujemy do Państwa o przemyślenie 
sprawy i zastosowanie się do naszej prośby. 
 

Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź 

 

AKCJA NAKRĘTKA DLA 
OLIWII 

Gminne Przedszkole w Tworogu przyłączyło 
się do wspólnego zbierania nakrętek dla Oliwii. 
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli by przynosili 
do naszego przedszkola plastikowe nakrętki, 
które przekażemy na leczenie chorej 
dziewczynki. 
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KURIER 
TWG SESJA 

BUDŻET NA ROK 2011 
 

W styczniu Rada Gminy uchwaliła budżet 
gminy na rok 2011. To pierwszy budżet po 
zmianie Ustawy o finansach publicznych, 
nakładającej na gminy obowiązek zrównania 
wydatków bieżących gminy z bieżącymi 
dochodami.  
 
BUDŻET W SKRÓCIE 

Oto kilka najważniejszych informacji – liczb  
i kwot obrazujących finanse naszej gminy. 
 

W przypadku gminy Tworóg ogół dochodów 
budżetu określono na 21.627.894,96zł, w tym 
dochody bieżące wyniosą 18.280.257,63zł, pozostała 
kwota to dochody majątkowe. 
 

Wydatki w budżecie wyniosą 22.805.784,96zł  
w tym wydatki bieżące to 17.936.596,57zł, natomiast 
kwota 4.869.188,39zł zostanie przeznaczona na 
wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim 
inwestycje. Jak widać wydatki bieżące w roku 2011 
będą nieznacznie niższe od bieżących dochodów, 
jednak ogólna suma wydatków (bieżących  
i majątkowych) jest wyższa od planowanych 
dochodów. Różnica miedzy wydatkami, a dochodami 
to planowany deficyt, który wyniesie 
1.177.890,00zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych.  
 

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, na rok 
2011 zaplanowano przychody w postaci kredytów  
w wysokości 2.310.695,00zł, z czego część – 
1.177.890,00zł będzie przeznaczona na pokrycie 
deficytu, a 1.132.805,00zł – na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów. 
 

W przychodach budżetu zaplanowano tzw 
wolne środki w wysokości 819.730,00zł. 
Zaplanowano również rozchody na kwotę 
1.952.535,00zł, które zostaną przeznaczone na 
spłatę pożyczek (1.215.582,00zł) oraz na spłatę 
kredytów (736.953,00zł) 

 
PLANOWANE WYDATKI 

Przyjrzyjmy się jak na jakie zadania podzielono 
pieniądze w nowym budżecie: 
 
W wydatkach bieżących największe kwoty 
przeznaczono na następujące zadania: 
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego 
(MZKP) – 990.562,00zł. Kwota ta została znacznie 
obniżona w stosunku do roku 2010, a także  
w stosunku do zapotrzebowania złożonego przez 
Związek MZKP. 
- wydatki na oświatę – 8.378.558,85zł. 

 

- dopłata do oczyszczania ścieków – uwzględniająca 
wyższy podatek VAT, wyniesie 300.000,00zł. Dopłata 
ta jest niższa w stosunku do roku ubiegłego, jednak 
gdyby utrzymać ją na tym samym poziomie co  
w 2010 roku, należałoby zapewnić jeszcze około 
100.000,00zł, na co gminę w obecnej sytuacji nie 
stać. 
- studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy –  
w budżecie zabezpieczono środki na stworzenie 
nowego studium, które jest podstawą w rozwoju 
przestrzennym gminy. Po przyjęciu studium, będzie 
można przystąpić do uchwalania nowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Do najważniejszych inwestycji w wydatkach 
majątkowych należy zaliczyć: 
- budowa Hali Sportowej w Boruszowicach – 
900.842,00zł 
- termomodernizacja Gminnego Przedszkola  
w Tworogu – 110.000,00zł (inwestycja ma być 
dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej) 
- dokończenie kanalizacji sanitarnej w Tworogu  
i rozpoczęcie inwestycji w Brynku – 2.913.589,75zł. 
Budowa będzie współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w wysokości 1.862.379,52zł, co 
oznacza, że gmina Tworóg przeznaczy na ten cel 
1.051.210,23ZŁ. 
- II etap budowy i modernizacji ulicy Polnej  
w Tworogu – 495.256,64zł. Inwestycja będzie 
dofinansowana w wysokości 234.700,00zł  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, 5.000,00zł do inwestycji dołoży także 
Starostwo Powiatowe.  
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu – 
358.500,00zł 
 

Dobrą informacją dla mieszkańców jest fakt, że 
w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 
22.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
mieszkańców (np. budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków). Po nowelizacji Ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, gminy mogą dofinansowywać 
inwestycje proekologiczne realizowane przez osoby 
fizyczne. Potrzebna jest jeszcze uchwała Rady 
Gminy określająca szczegółowo zasady udzielania 
dofinansowania. Taki dokument zostanie uchwalony 
przez Radę w najbliższym czasie.  
 
Pełny tekst uchwały budżetowej (nr V/23/11 z dnia 
24.01.2011) znajdziecie na stronie internetowej: 
 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA 
 

W polskim prawie karnym istnieje podział 
przestępstw na: ścigane z oskarżenia publicznego  
i ścigane z oskarżenia prywatnego. Zasadą 
postępowania karnego jest działanie z urzędu, co 
oznacza obowiązek organów ścigania wykrywania 
przestępstw, szukania ich sprawców i wymierzania 
im kar. Prawo wyróżnia jednak pewną grupę 
zachowań, które mimo, iż są przestępstwami nie są 
ścigane „z urzędu”. Taki stan rzeczy istnieje 
ponieważ zwykle przestępstwa takie godzą tylko  
w interes prywatny osoby pokrzywdzonej, interes 
państwa nie jest tu z reguły zagrożony.  
 

Które zatem przestępstwa nie są ścigane 
przez Państwo? Otóż tylko te, które ustawa mianuje 
jako „ścigane z oskarżenia prywatnego”. 
Przykładowo należy tu wymienić najczęściej 
spotykane: zniewagę, pomówienie, naruszenie 
nietykalności czy też spowodowanie lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że sprawca 
drobnego pobicia czy osoba obrażająca kogoś nie 
będzie ścigana przez Policję za popełnienie 
przestępstwa, a pokrzywdzony będzie musiał 
„szukać sprawiedliwości” w Sądzie.  
 

W tym miejscu pragnę krótko omówić 
najbardziej powszechne przestępstwa 
prywatnoskargowe, gdyż większość ludzi nie 
uświadamia sobie, iż takie zachowanie jest 
zabronione, a co więcej jest przestępstwem. 
Naruszenie nietykalności osobistej, to 
przestępstwo opisane w art. 217 k.k. (Kodeksu 
karnego). Dochodzi do niego, jeżeli sprawca uderza 
drugiego człowieka tj. zadaje cios, kopnie, szarpie za 
włosy itp. lub w inny sposób narusza nietykalność np. 
opluwa, oblewa nieczystościami. Maksymalna kara 
za takie przestępstwo to rok pozbawienia wolności. 
Zniewaga to przestępstwo skierowane przeciwko 
godności osobistej opisane w art. 216 k.k. , to każde 
działanie uwłaczające godności drugiego, wyrażające 
lekceważenie lub pogardę. Maksymalna kara to kara 
ograniczenia wolności, przy czym jeżeli zniewaga 
przekazywana jest za pomocą środków masowego 
przekazu – grozi za to kara do roku pozbawienia 
wolności. Pomówienie czy też zniesławienie (art. 
212 k.k.) polega na pomówieniu innej osoby  
o postępowanie, które może poniżyć tą osobę w 
opinii publicznej lub narazić na utratę zajmowanego 
stanowiska. Przestępstwo to godzi w dobre imię 
człowieka. Treścią pomówienia mogą być 
właściwości danej osoby (np. alkoholizm, choroba 
psychiczna) lub sposób postępowania(np. 
sprzedajność, współpraca ze światem 
przestępczym). Nie jest zniesławieniem dozwolona 
krytyka np. w kręgach artystycznych, naukowych, 
 

również wyrażana w opiniach o podległym 
pracowniku. Wyłącza bezprawność omawianego 
przestępstwa również fakt, iż uczyniony niepublicznie 
zarzut jest prawdziwy, a jeżeli chodzi o zarzuty 
podniesione publicznie – nie popełnia przestępstwa 
ten, kto rozgłasza lub podnosi prawdziwy zarzut 
dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję 
publiczną lub służący obronie społecznie 
uzasadnionego interesu. Dokładne omówienie 
wszystkich przestępstw prywatnoskargowych 
wykracza poza ramy tego artykułu. W razie 
zainteresowania czytelników proszę o listy.  
  

Ostatnia kwestia, której rozważenia wymaga 
tytuł niniejszego tekstu, to sposób dochodzenia 
swoich praw przed sądem przez osobę 
pokrzywdzoną danym zachowanie przestępnym. 
Ściganie przestępstwa z oskarżenia prywatnego 
rozpoczyna się od złożenia prywatnego aktu 
oskarżenia we właściwym dla miejsca popełnienia 
przestępstwa sądzie rejonowym. Prywatny akt 
oskarżenia powinien zawierać: oznaczenie sądu, do 
którego jest kierowany, dane personalne oskarżyciela 
prywatnego oraz adres do korespondencji, 
wskazanie osoby oskarżonego przez podanie jego 
imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania  
i adresu do korespondencji, nazwę pisma (akt 
oskarżenia), określenie popełnionego czynu 
zarzucanego oskarżonemu poprzez podanie daty  
i miejsca zdarzenia oraz sposobu zachowania się 
oskarżonego (formuła winna brzmieć: „Oskarżam XY 
o to, że J”). Akt oskarżenia musi również zawierać 
wskazanie dowodów potwierdzających popełnienie 
przez oskarżonego przestępstwa. Mogą to być 
zeznania świadków, w tym zeznania samego 
pokrzywdzonego i oskarżyciela prywatnego, 
dokumenty, fotografie. Jeżeli wnosi się  
o przesłuchanie konkretnych świadków, należy podać 
ich dane personalne i adresy. Na koniec akt 
oskarżenia należy podpisać i opatrzyć datą. Pismo 
może, choć nie musi, zawierać uzasadnienie,  
w którym dokładnie opisze się przebieg zdarzenia. 
Omawiany akt oskarżenia podlega opłacie, która 
aktualnie wynosi 300 zł i powinna być uiszczona 
przed wniesieniem pisma. Dowód wpłaty jest 
załącznikiem. Można jednakże domagać się 
zwolnienia od kosztów uzasadniając to trudną 
sytuacją finansową, rodzinną. Gdy okaże się to 
zasadne, Sąd zwolni składającego z obowiązku 
ponoszenia wydatku na opłatę. Akt oskarżenia musi 
być złożony w dwóch egzemplarzach (jeden dla 
sądu, drugi dla oskarżonego), chyba że oskarżonych 
jest więcej. 
  

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych 
sąd powiadomi strony (oskarżyciela i oskarżonego)  
o wyznaczonym posiedzeniu.  

adw. Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

AKTYWNE KOŁO EMERYTÓW 
 

W Tworogu od wielu już lat z rozmachem 
działa Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na 
jego czele stoi Przewodnicząca Magdalena 
Łaszcza, funkcję Zastępcy pełni Łucja Pilarska, 
Sekretarzem jest Gertruda Imach, Skarbnikiem 
Elżbieta Mazur. Do zarządu należą również Gizela 
Pogodala, Haidemaria Chwolik. Te aktywne panie 
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić 
członkom Koła wiele atrakcji. Przyjrzyjmy się 
jakie przedsięwzięcia udało się zrealizować  
w minionym roku. 

 
W styczniu dla członków Koła zorganizowano 

tradycyjny już wyjazd do teatru im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie na spektakl przedstawiający 
narodzenia Jezusa. Emeryci z naszej gminy 
cieszyński teatr odwiedzają regularnie. W okresie 
Wielkiego Postu zobaczyli tam „Paschę” czyli sztukę 
przedstawiającą Mękę Pańską, a w listopadzie 
spektakl „Gość oczekiwany”. 

W listopadzie zorganizowano jednodniową 
wycieczkę do Gliwic, Pławniowic i Poniszowic. 
Emeryci zwiedzili gliwicką palmiarnie, Willę Caro oraz 
istniejące tam muzeum, a także zamek  
w Pławniowicach. 

W lipcu wielbiciele roślin mogli wybrać się na 
wycieczkę do Otmuchowa na wystawę kwiatów. Jak 
przekonują członkinie Koła, wystawa to cudowne 
doświadczenie dla amatorów ogrodnictwa, zwłaszcza 
dla osób starszych, które mają czas na swoje pasje. 

Przewodnicząca Koła, Magdalena Łaszcz 
zaznacza, że rok 2010 nie był zbyt udany pod 
względem wyjazdów. Główną tego przyczyną były 
majowe powodzie, które uniemożliwiły zwiedzanie 
niektórych zakątków Polski, podtopieniu uległo 
również wiele domów w naszej gminie. W takiej 
sytuacji trzeba było zrezygnować z niektórych 
wycieczek. 
 

Organizowanie wyjazdów nie jest jednak jedyną 
działalnością Koła. Jego członkowie nie wyobrażają 
sobie aby w ciągu roku zabrakło spotkań 
okolicznościowych. Przy wspólnym stole zasiadają 
podczas spotkania noworocznego, spotkania z okazji 
Dnia Inwalidy i Rencisty, Dnia Kobiet, Dnia Matki. 

Ponadto w ramach swojej działalności 
odwiedzają członków, którzy w danym roku 
obchodzą 70-te, 75-te i 80-te urodziny. Koło 
emerytów nie pozostaje również obojętne na osoby 
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samotne i chore. – Odwiedzamy się w szpitalach oraz 
w domach po powrocie z leczenia – mówi Pani 
Łaszcz. – Martwimy się o siebie nawzajem. Cieszymy 
się, gdy nasi członkowie są zdrowi i aktywnie 
spędzają czas w ramach działalności Koła, a gdy ktoś 
choruje, staramy się umilić mu czas – dodaje. 
 

W minionym roku tworoskie stowarzyszenie 
nawiązało współpracę z Seniorenverien z gminy 
partnerskiej Kumhausen w Bawarii. Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź zaprosił 4 członków Koła do 
odwiedzenia bawarskich kolegów. Tam nasi emeryci 
mieli okazję zobaczyć jak wygląda podobna 
działalność za granicą. Wymieniono programy pracy 
oraz omówiono możliwości współpracy. 
 

W nowym roku działacze Koła Emerytów  
i Rencistów zapowiadają nowe inicjatywy, wyjazdy  
i spotkania. Już w styczniu udało się zorganizować 
koncert kolęd w Kościele św. Antoniego w Tworogu  
w wykonaniu chóru „Canzone” z Kochanowic. 
Śpiewaków ugościło Koło Emerytów wspólnie  
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Tworoga. Emeryci 
mają również swój wkład w zimowo – świąteczny 
wystrój centrum miejscowości. Co roku przystrajają 
jedną choinkę przy placu zabaw w Tworogu. To ich 
świąteczny prezent dla mieszkańców. 
 

Jak widać członkowie Koła nie mają czasu na 
nudę. Chętni, którzy chcą wstąpić do Koła mogą to 
zrobić w każdą pierwszą środę miesiąca w Sali 
Posiedzeń Urzędu Gminy w godzinach od 9 do 11. 

 
Zdjęcia udostępnił: Fryderyk Zgodzaj 

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI 
Zajęcia z matematyki i fizyki na poziomie 

szkoły podstawowej i średniej. Przygotowanie do 
matury – profil podstawowy oraz rozszerzony. 

Zajęcia są prowadzone przez osoby o 
wysokich kwalifikacjach zawodowych. Informacje 
pod numerem telefonu 608 656 163. 
 

JUŻ 3 LATA  

Z WAMI! 
 

Kiedy tworzyliśmy redakcję, nie 
spodziewaliśmy się tak dużego sukcesu. 
Tymczasem liczby mówią same za siebie.  
Z okazji trzecich urodzin miesięcznika 
przygotowaliśmy dla Was podsumowanie,  
z którego możecie dowiedzieć się jak  
w liczbach prezentuje się nasz miesięcznik.  
 
10 punktów sprzedaży 
36 numerów 
21700 wydrukowanych egzemplarzy 
552 stron 
652 zdjęć 
798 artykułów w sumie 
101 artykułów w dziale "Sesja" 
34 artykułów w dziale "Prawnik" 
26 artykułów w dziale "Hobbysta" 
65 artykułów w dziale "Pod lupą" 
284 artykułów w dziale "Kulturalnie" 
250 artykułów w dziale "Na bieżąco" 
38 artykułów w dziale "Sport" 
51 listów do redakcji 
84 poleconych książek, filmów i płyt 
 

Gościnnie brali udział: 
Teresa Adamczyk, Anna Arendarska,  

Piotr Breguła, Lucjan Bułgajski, Justyna Cesarz, 
Izabela Cogiel, Monika Czierpka, Barbara Dziuk, 

Elwira Ecler, Andrzej Elwart, Anna Frączek,  
Piotr Gansiniec, Karolina Gatys,  

Aleksandra Gołkowska, s. Maria Gorczyca,  
s. Tomasza Gorczyca, Michał Gowin,  

Joanna John, Irena Jonecko, Andrzej Kalus, 
Andrzej Kenijski, Eleonora Krywalska,  

Katarzyna Kulik, Anna Kupka, Monika Kuriata, 
Joanna Leksy, Zenon Lis, Grażyna Nierychło, 

Małgorzata Nowicka, Grzegorz Opara,  
Marta Opara, Hanna Pawełczyk, Iwona Pilc,  

ks. Piotr Puchała, Anna Rogala-Goj,  
Grażyna Skowron, Alicja Sopot,  

Hildegarda Sopot, Barbara Sowińska,  
Sabina Szczepaniak, Bożena Szeliga,  

Klaudia Szostak, Anna Walach,  
Dagmara Zawiślok, Fryderyk Zgodzaj,  

Łukasz Ziaja, Anita Zielonka, Łukasz Ziob 
 

Z redakcją współpracowali: 
Marta Kobędza 
Mirosława Kazik 

Mateusz Kościelny 
Marcin Musioł 

Damian Potempa 
Agnieszka Roter 
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PO „ŚLONSKU” O SZTUCE 
 

Pochodzi z Katowic, ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, dziś mieszka  
w Brynku. Na koncie ma książki autorskie i liczne 
ilustracje. Z Joanną Furgalińską rozmawiamy  
o jej dorobku, a także o tym, czy łatwo jest 
artyście wybić się w naszym regionie.   
 
Agata Krain: W czym się Pani specjalizuje?  
Joanna Furgalińska: W tzw. litografii barwnej, 
ilustracji książkowej, malarstwie. Projektuję również 
m.in. druki i foldery. W moim dorobku posiadam 
także książki autorskie. 
 
A.K: Na przykład ”Entliczek pentliczek czyli..”  
i „Czechów trzech czyli polskie łamańce 
językowe”. To niezwykłe dzieła. Skąd wzięły się 
pomysły na taki rodzaj piśmiennictwa? 
J.F: Zarówno pierwsza jak i druga książka to 
rozrywkowa lektura dla najmłodszych. „(J) Polskie 
łamańce językowe” są doskonałym ćwiczeniem 
usprawniającym aparat mowy i udoskonalającym 
dykcję. Natomiast „Entliczek, pentliczek (J)” to mój 
sposób na ocalenie tej części mowy dziecięcej, która 
już zanika. Są to różne zawołania, wierszyki  
i wyliczanki, jakie kiedyś pojawiały się podczas 
zabawy dzieci na podwórku. Za pośrednictwem mojej 
książki chciałam ocalić je dla potomności. 
 
A.K: Stworzyła Pani również słownik „Ślońsko 
godka”. Ilustrowany słownik dla Hanysów  
i Goroli”. Co było inspiracją dl tej pozycji? 
J.F: Słownik powstał z powodów sentymentalnych,  
z tęsknoty za klimatem dzieciństwa, za smakiem 
babcinego kołocza z posypką, zapachem 
hodowanych róż przez dziadka, za podsłuchanymi 
przypadkiem rozmowami babcinych sąsiadek, 
toczących się przy kuchennym stoleJ Jednym 
słowem za światem którego już nie ma. „Ślońsko 
godka” rozpłynęła się częściowo w polskim języku 
literackim. Ulega zanikaniu, zapomnieniu. W mojej 
książce wspomnienie o tym ginącym świecie jest 
wciąż żywe. Jak sugeruje tytuł, słownik nie jest 
adresowany tylko do rdzennych Ślązaków, ale także 
mieszkańców innych części Polski, którzy mogą 
potraktować go jako źródło wiedzy o śląskiej kulturze.   
 
A.K: Przeglądając słownik ma się wrażenie, że 
zawiera zarówno element kształcący, jak  
i zabawowy. 
J.F: Rzeczywiście ma na celu spopularyzowanie 
mowy śląskiej, jednak nie ma on ambicji bycia pracą 
naukową, a jedynie dziełem, które ma łączyć zabawę 
z walorem edukacyjnym. Ma za zadanie zwrócić 
uwagę czytelnika na ogromne pokłady dowcipu, 
paradoksu i zabawnych zbitek słownych 
 

charakteryzujących „Ślońsko godka”. Za 
pośrednictwem zabawy ma zachęcić do pogłębienie 
wiedzy o gwarze.  
 
A.K: Pewnie poświęciła Pani wiele czasu na 
stworzenie słownika? 
J.F: Rzeczywiście tak było. W pracę nad książką 
włożyłam sporo czasu i energii. Pisanie poprzedzało 
przeprowadzenie szeregu badań, wywiadów, 
konsultacji z posługującymi się żywą, śląską mową 
mieszkańcami Śląska. Słownik został wydany przez 
Polskie Wydawnictwo Naukowe, dlatego ma zasięg 
ogólnopolski. Bardzo dobrze sprzedaje się  
w Warszawie, co wskazuje na szerokie 
zainteresowanie śląskością na tych terenach.  
 
A.K: Jaki jest Pani priorytet artystyczny? 
J.F: Moja praca rozwija się dwutorowo. Z jednej 
strony są to ilustracje dla dzieci, które uwielbiam bo 
dzięki temu sama staję się trochę dzieckiem.  
Z drugiej strony interesuje mnie śląskość. Moją pracą 
staram się podkreślić naszą lokalność, tym bardziej,  
że śląska tradycja przekształca się i wiele jej 
elementów przepada na zawsze. Przykładem jest 
śląska architektura, którą stopniowo zastępuje się 
ogólnopolską. Dlatego często maluję obrazy, na 
których można zobaczyć regionalne budynki.  
 
A.K: Gdzie można zobaczyć Pani prace? 
J.F: Od 1983 r. można oglądać moje prace graficzne, 
malarskie i ilustracje na różnych wystawach w kraju i 
za granicą. W tamtym roku miałam wystawę 
malarstwa w Krakowie, Gliwicach, Tarnowskich 
Górach, a do połowy stycznia 2011 r. można było 
oglądać ją w galerii na Górze Św. Anny.  
 
A.K: Jak postrzega Pani naszą gminę jako osoba, 
która się tu przeprowadziła? 
J.F: Wspaniale się tutaj pracuje. Mam możliwość 
malowania obrazów na balkonie pod lipą, 
spacerowania po lasach, które otaczają mój dom  
z każdej strony i rozmawiania z sąsiadami „po 
naszemu”. Gmina jest zadbana, ładna i przyjemnie 
się tu żuje. 
 
A.K: Czy mieszkając w tak małej miejscowości 
nie ma problemów z wydaniem książek? 
J.F: Kilkanaście lat temu nie mogłam pracować tak 
daleko od wydawnictwa. Jak pracodawca mnie 
potrzebował, musiałam być na miejscu. Teraz czasy 
nieco się zmieniły. Wszystko wysyła się przez 
Internet, czasem nawet nie zna się osobiście osób,  
z którymi się pracuje. Jednak chcę zaznaczyć, że na 
Śląsku kształceni są ilustratorzy, autorzy książek, 
którzy nie mają możliwości wybicia się ze względu na 
małą ilość wydawnictw w regionie. W poszukiwaniu 
pracy niejednokrotnie muszą wyjeżdżać do 
Warszawy, gdzie konkurencja jest olbrzymia.  
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. XI 
 

Günter Blobel to bohater kolejnego odcinka 
serii o śląskich noblistach. Naukowiec zyskał 
sławę jako odkrywca mechanizmów transportu 
białek w komórkach. Dla nas najistotniejsze jest 
to, że wyniki jego badań są bardzo pomocne w 
leczeniu wielu chorób  
i produkcji nowych leków. Jak wyglądała jego 
droga do wielkiego odkrycia?   

 

Okazał się on tak uniwersalny, że pozwolił badaczom 
wyjaśnić mechanizm transportu białek nie tylko  
w ludzkich komórkach, ale także  
w mitochondriach, chloroplastach czy bakteriach.  

Odkrycie ma kolosalne znaczenie dla całej 
biologii, biotechnologii i medycyny. Pomogło m.in. 
zrozumieć mechanizmy niektórych chorób 
dziedzicznych i wyprodukować nowe leki, dotyczy to 
m.in. mukowiscydozy.  Być może odkrycie Blobla ułatwi 
również leczenie hipercholesterolemii i niektórych 
rodzajów kamicy nerkowej. Obecnie nie sposób 
przewidzieć wszystkich zastosowań teorii sygnałowej, 
wiadomo jednak, że odkrycie ma ogromne znaczenie  
i w przyszłości wielokrotnie okaże się pomocne. Wyniki 
badań śląskiego naukowca szybko uzyskały 
powszechną akceptację i obecnie znajdują się już  
w podręcznikach. Nie dziwi więc fakt, że w 1999 r. 
Günter Blobel został laureatem Nagrody Nobla.  

 
Choć nauka to jego życiowa pasja, nie tylko na 

tym skupiał swoją uwagę. Nigdy nie zapomniał  
o swoich związkach z Niemcami. Pieniądze z nagrody 
przeznaczył na odbudowę kościoła Maryi Panny  
w Dreźnie i synagogi drezdeńskiej, jest również 
założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Drezna. 
Angażował się także w różnego rodzaju akcje 
społeczne. Podpisał się pod apelem czterdziestu 
czterech noblistów w obronie opozycji w Iranie oraz 
pod listem dwudziestu sześciu noblistów potępiających 
chińską przemoc w Tybecie. Realizuje się również jako 
restaurator. Wspólnie z żona prowadzi w Nowym Jorku 
znana włoską restaurację (Barbette Restaurant). 
Wybór kuchni nie był przypadkowy. Włochy są częstym 
celem jego podróży. 

 

KURS RATOWANIA ŻYCIA 
W dniach 18-20 stycznia w Kotach, w sali 

pawilonu sportowego Orzeł Koty, odbył się kurs 
pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży  
i dorosłych. Poprowadził go Pan Michał Kulig, który 
wyjaśniał uczestnikom na czym polega pomoc 
przedmedyczna w przypadku zatrzymania krążenia  
i oddechu, ran i krwotoków, oparzenia termicznego  
i chemicznego, złamań i zwichnięć, omdlenia, zatrucia. 
Kurs zakończył się zdaniem testów i wręczeniem 
zaświadczeń.  

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi Sołectwa Koty i zostało przeprowadzone dzięki 
wsparciu finansowemu udzielonego przez Pan 
Andrzeja Elwarta. Organizatorzy dziękują za pomoc  
w przygotowaniu kursu, prowadzącemu za 
zaangażowanie, a w szczególności wszystkim 
uczestnikom zajęć. 

KULTURALNIE 

GUNTER BLOBEL – LAUREAT NAGRODY NOBLA 
W WDZIEDZINIE MEDYCYNY 

Noblista urodził się w 1936 r. we wsi Walterdorf 
(dzisiejsze Niegosławice). Jak większość wielkich 
naukowców, nim osiągnął sukces, przemierzył kawał 
świata zdobywając cenną wiedzę na kolejnych 
uniwersytetach. Podobnie jak wielu noblistów 
pochodzących z Europy Blobel rozwinął skrzydła 
dopiero w Stanach Zjednoczonych. Nasz noblista w 
pierwszej kolejności wyjechał do Drezna, a następnie 
Niemiec Zachodnich gdzie ukończył studia medyczne 
na Uniwersytecie w Tybindze. W 1962 r. rozpoczął 
studia doktoranckie za oceanem, na Uniwersytecie 
Stanu Wisconsin w Madison. Tytuł doktora uzyskał 
pięć lat później. W tym samym roku przeniósł się do 
pracowni George'a Palade na Uniwersytecie 
Rockefellera w Nowym Jorku, do miejsca, które 
zyskało sławę wylęgarni noblistów (związanych jest  
z nim dwudziestu laureatów prestiżowej nagrody). 
Zainspirowany pracą Paladego przyszły noblista 
postanowił wyjaśnić skomplikowany mechanizm 
transportu białek wytwarzanych w komórkach.  
 

W 1971 r. sformułował z Davidem Sabatinim 
hipotezę sygnałową, która była sprzeczna  
z obowiązującymi wówczas poglądami. Teoria 
głosiła, że nowe powstałe białko ma na jednym końcu 
dodatkową sekwencję aminokwasów, która 
umożliwia przemieszczanie się przez błonę 
komórkową. Aby przekonać środowisko naukowe do 
swoich racji Blobel stworzył bezkomórkowy układ 
biosyntezy białka. 
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BOLESNA ROCZNICA 
 

21 stycznia 1945 roku w niedzielne popołudnie  
w tworoskim kościele odbywały się nieszpory. 
Nabożeństwo prowadził ówczesny proboszcz ks. 
Jaschik. W pewnym momencie do kościoła wbiegł 
człowiek i krzyknął – Rusy we wsi!- . ”Amen” – tymi 
słowami ksiądz Jaschik skwitował tą informację  
i zakończył nieszpory, a mieszkańcy w pośpiechu 
rozbiegli się do domów. Tej niedzieli przez lasy od 
strony Mikołeski do Tworoga dojechał konny zwiad 
składający się z 4 żołnierzy Armii Czerwonej. 
Wypytywali oni przestraszonych mieszkańców, czy 
stacjonują tu jeszcze jakieś wojska niemieckie i czy 
istnieje jakikolwiek opór skierowany przeciw armii 
wyzwoleńczej. Zebrawszy informacje zwiadowcy 
zawrócili. Następnego dnia, w poniedziałek 22 
stycznia do Tworoga wkroczyła uzbrojona Armia. 
 

W tym roku „Ferie z GOKiem” odbyły się  
w drugim tygodniu zimowych wakacji. W ramach akcji 
dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych oraz 
lepienia w glinie prowadzonych przez 
profesjonalistów: Jolantę Warzecha i Bożenę 
Wolwowicz. W ramach zajęć dzieci wyjechały do 
Multikina w Zabrzu na film animowany „Safari”, który 
w zabawny i bajkowy sposób przedstawiał problemy 
związane z ekologią. Wielką atrakcją dla starszych  
i młodszych feriowiczów, nie tylko uczestników zajęć 
ale wszystkich chętnych,  był bal przebierańców. 
 

Co było dalej? Przemoc, strach, liczne 
upokorzenia, gwałty, i wreszcie wywózki mieszkańców 
w głąb ZSRR do ciężkich prac w kopalniach. O tej 
tragedii przypomniał w 2010 roku radny Klaudiusz 
Wieder. Dzięki staraniom osób, dla których ten temat 
jest ciągle bolesną raną w historii Śląska, postawiono 
przed Urzędem Gminy pomnik poświęcony Ślązakom 
– ofiarom wojen, internowań, wywózek  
i prześladowań. 
 

W 66 rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do 
Tworoga pod pomnikiem zgromadzili się: Poseł RP - 
Tomasz Głogowski, Wójt Gminy - Eugeniusz Gwóźdź, 
Przewodnicząca Rady Gminy - Maria Łukoszek, radny 
Klaudiusz Wieder oraz członek DFK, Fryderyk 
Zgodzaj. W milczeniu złożyli wieniec oraz zapalili 
znicze. 

 
Dnia 14 stycznia Sejmik Województwa Śląskiego 
podjął uchwałę ustanawiającą Dzień Pamięci  
o Tragedii Górnośląskiej 1945, który obchodzony 
będzie w każdą ostatnią niedzielę stycznia. 

 

FERIE Z GOK’IEM 
 

Po raz kolejny pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury zadbali o wypoczynek dzieci z terenu gminy, 
zwłaszcza tych, które nie wyjechały na zimowisko czy 
obóz. 
 

Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczyły  
w grach i zabawach tanecznych, a o oprawę 
muzyczną tego dnia zadbał Eugeniusz Siwiec. 
Kolejny dzień upłynął uczestnikom na wodnych 
zmaganiach podczas wyjazdu na basen w Gliwicach.  
Ostatni dzień ferii dzieci spędziły w wiejskiej chacie  
w Bojkowicach, tam poznały tajniki wykonywania 
obrazów na szkle oraz miały możliwość stworzenia 
własnego dzieła. Ferie z GOKiem zakończyły się 
poczęstunkiem. W tym roku w zajęciach udział wzięły 
dzieci z Tworoga, Kotów, Brynka, Nowej Wsi, 
Świniowic i Połomii. Ta forma zimowego wypoczynku 
skierowana jest do małych mieszkańców ze 
wszystkich miejscowości Gminy. Kolejna akcja, tym 
razem w ramach letnich wakacji, planowana jest  
w lipcu. 
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JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW 
 

W Gminnym Przedszkolu w Tworogu czas 
świąteczny nie minął wraz z grudniem i był 
wyczuwalny jeszcze w styczniu, a nawet w lutym. 
W ramach programu „Tworóg moja mała 
ojczyzna” dzieci poznawały zwyczaje, obrzędy  
i tradycje naszego regionu związane ze Świętami 
Bożego Narodzenia, czego wielkim 
podsumowaniem była przedszkolna wigilia  
i jasełka.  
 

 TAK BALOWAŁA WOJSKA 
 

Na zaproszenie przedszkolaków z Wojski i ich 
opiekunek, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
poprowadzili bal przebierańców w Przedszkolu  
w Wojsce. W miłej atmosferze, w kolorowych 
przebraniach dzieci miały okazję do wzięcia udziału  
w zabawach tanecznych.  
 

Foto. Mali aktorzy w betlejemskiej scenie. 

Podczas wigilii, przygotowywanej przez  starsze 
dzieci, podawane były tradycyjne dania, śpiewano 
kolędy, łamano się opłatkiem i składano życzenia. 
Najważniejszym jednak zadaniem było przygotowanie 
przedstawienia bożonarodzeniowego. W zadanie 
zaangażowali się również rodzice, którzy zadbali  
o stroje dla małych aktorów. Jasełka wystawiono aż 
trzy razy. Pierwszy dla dzieci i personelu podczas 
przedszkolnej wigilii, drugi - 12 stycznia w ramach 
„Noworocznego spotkania” z rodzicami. Trzecie  
z kolei przedstawienie odbyło się 7 lutego  
i zaadresowane było do solenizantów – babć  
i dziadków. 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
przedszkolakom przygotować jasełka.  
 

Teresa Adamczyk 
 

BAL DLA NAJMŁODSZYCH  
W ŚWINIOWICACH 
 

Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Świniowic wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu po raz kolejny bawili się wspólnie na balu 
przebierańców zorganizowanym dla dzieci  
z Sołectwa Świniowice.  

 
Pracownicy GOK zadbali  

o atrakcje takie jak wspólna zabawa i konkursy,  
a panie o słodki poczęstunek dla dzieci i ich rodziców. 
 

NASZE PROJEKTY 
 

W dniach od 3 do 17 stycznia odbywał się nabór 
wniosków w ramach ogłoszonych przez Lokalną Grupę 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska” konkursów na 
„Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi”. 4 lutego 
ukazała się lista rankingowa wniosków, które zostały 
zatwierdzone przez LGD. W ramach „Małych 
projektów” pozytywnie oceniono dwa, złożone przez 
podmioty z terenu naszej gminy. 
 

Pierwszy wniosek, złożony przez Urząd Gminy  
w Tworogu, nakierowany jest na działalność 
informacyjną. „Wirtualna wycieczka po gminie Tworóg 
– budowa strony internetowej oraz wydanie mapki 
zawierającej najciekawsze miejsca w gminie 
promującej stronę internetową” – tak brzmi tytuł 
projektu, który zakłada powstanie albumu 
internetowego prezentującego około 30 
najpiękniejszych widoków z różnych miejscowości 
gminy. Drugi wniosek został złożony wspólnie przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg oraz 
GOK, zakłada on poszerzenie oferty kulturalnej  
i rekreacyjnej GOK’u poprzez założenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Jeśli w kolejnym etapie wniosek 
zostanie rozpatrzony pozytywnie, GOK w Tworogu 
pozyska nowy sprzęt w postaci mebli oraz 
nagłośnienia, a seniorzy z terenu całej gminy będą 
mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych zajęć. 
Obydwa wnioski zostaną przesłane do Urzędu 
Marszałkowskiego do ostatniego etapu oceny.  
 

Przypominamy wszystkim stowarzyszeniom, 
przedsiębiorcom, rolnikom, że można składać wnioski 
w ramach konkursów na „Małe projekty”, „Odnowę i 
rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
a także „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”. Kolejny nabór wniosków odbędzie się  
w marcu 2011 r. Szczegóły można znaleźć na stronie 
internetowej: www.spichlerz.org.pl.  
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KADROWANIE ZDJĘĆ  
W PROGRAMIE IRFAN VIEW 
 

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj kadrujemy przy 
użyciu darmowej przeglądarki zdjęć o nazwie 
IrfanView (strona producenta: www.irfanview.com). 
Zwracam uwagę, ze program IrfanView, jak zresztą 
większość tego typu programów, podczas instalacji 
będzie proponował nam, aby zmodyfikować 
ustawienia systemowe tak, aby stał się on domyślną 
przeglądarką zdjęć. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni – 
należy odpowiedzieć NIE (zaznaczając odpowiednią 
opcję). 

 
Po uruchomieniu programu, wybieramy z jego 

menu opcję File/Open (Plik/Otwórz) i wskazujemy plik 
ze zdjęciem, które chcemy kadrować. Tutaj mamy 
przykładową fotografię: 
 

naciskamy klawisz S lub wybieramy z menu 
File/Save asJ (Plik/Zapisz jakoJ), wybieramy 
nazwę pliku oraz katalog gdzie chcemy zapisać 
poprawione zdjęcie. Jeżeli zamierzamy wydrukować 
zdjęcie, proponuję wybrać format TIFF (z opcjami 
domyślnymi, raczej nie trzeba ich zmieniać). 
Natomiast gdy zdjęcie jest przeznaczony wyłącznie 
do oglądania na ekranie komputera lub wysyłania 
przez Internet, wybierzmy format JPEG.  
 

Fotografię zrobiono obok barwnie pomalowanej 
kabiny dużej ciężarówki. Obraz dość banalny, ale 
można go nieco poprawić. Po pierwsze – 
przeszkadza fragment metalowej barierki w prawym 
dolnym roku. Po drugie – czarna dziura, czyli 
uchylone okno w lewym górnym rogu fotografii. 

 
Po wczytaniu zdjęcia wystarczy w przybliżeniu 

zaznaczyć interesujący nas fragment używając 
kursora myszy. Naciskamy lewy klawisz myszy  
w dowolnym miejscu zdjęcia i trzymając go wciśnięty 
przeciągamy w inne miejsce. Powstaje w ten sposób 
ramka, czyli zaznaczenie fragmentu zdjęcia: 
 

W dodatkowym oknie opcji możemy określić 
jakość pliku (ustawiając suwak w górnej części) oraz 
min. określić maksymalny rozmiar zdjęcia. To bardzo 
wygodne przy zdjęciach przeznaczonych do 
wysyłania pocztą elektroniczną, ale musimy to zrobić 
z umiarem, bo zmniejszenie wielkości pliku zawsze 
wiąże się z pogorszeniem jakości obrazu. Efekt 
końcowy naszych zmagań może wyglądać np. tak: 
 

Teraz możemy ustawić dokładnie każdy z boków 
naszego zaznaczenia. Wystarczy najechać na 
krawędź zaznaczenia kursorem myszy (zmieni on 
swój kształt na strzałkę z 2 grotami), nacisnąć  
i przytrzymać lewy klawisz myszy i przeciągnąć 
krawędź dokładnie tam gdzie chcemy. To samo 
robimy dla pozostałych krawędzi zaznaczenia. Po 
dokładnym ustawieniu zaznaczenia naciskamy 
kombinację klawiszy CTRL-Y lub wybieramy z menu 
Edit/Crop selection (Edycja/Kadruj zaznaczenie). 
Teraz wystarczy zapisać wykadrowane zdjęcie. Jeżeli 
chcemy pozostawić oryginał bez zmian (polecam!) 
 

Zdjęcie zrobiło się bardziej klarowne, 
zdecydowanie lepiej widać kontrast sielskiej, 
rodzinnej scenki z groźną postacią wojownika. 
  

Oczywiście kadrować możemy używając wielu 
innych programów graficznych. Zaletą IrfanView jest 
szybkość działania i prosta obsługa oraz oczywiście 
to, że jest on całkowicie darmowy. 
 

W programie IrfanView możemy również obrócić 

zdjęcie (opcja CTRL-U, lub Image/Custom/Fine 

rotation).  

 

Ważne! Najpierw obracamy zdjęcie, a potem 

kadrujemy! 

 

W następnym odcinku opowiem o kilku innych, 

bardzo ciekawych możliwościach tego programu. 
 

Piotr Gansiniec 
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WOJSKA. CO Z TĄ SZKOŁĄ?  
 

Do Urzędu Gminy w Tworogu wpłynęło 
pismo sióstr zakonnych z Zakładu Leczniczo – 
Wychowawczego w Wojsce informujące, że 
podopieczni Zakładu od września 2011 roku 
obowiązek szkolny będą realizować w placówce, 
która powstanie na terenie ich Ośrodka. Dla 
Szkoły w Wojsce oznacza to zmniejszenie liczby 
uczniów o 50%. Dla Gminy natomiast pojawia się 
problem utrzymania placówki, w której nie będzie 
wystarczającej liczby dzieci. 

 
- Wysokość subwencji oświatowej, czyli 

pieniądze jakie przekazuje Ministerstwo Edukacji 
Narodowej dla gminy jest określana na podstawie 
ilości uczniów w danej szkole, a nie na podstawie 
zatrudnionej kadry, czy liczby mieszkańców gminy. 
Oznacza to, że za każdym dzieckiem do budżetu 
gminy „spływają” ustalone kwoty – tłumaczy Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź.  – zmniejszenie liczby 
uczniów o 50%, dla gminy oznacza zmniejszenie 
środków na utrzymanie szkoły o 50%. 
 

W styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie 
Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg 
poświęcone temu problemowi. Dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych, Teresa Gansiniec 
przedstawiła program reorganizacji, który zakłada 
przede wszystkim, że należy za wszelką cenę 
utrzymać szkołę w Wojsce, która w ostatnich latach 
przeszła wiele remontów i jest dobrą i bezpieczną 
placówką. Program został wcześniej zaakceptowany 
przez dyrektorów placówek oświatowych w gminie 
oraz przez związki zawodowe nauczycieli. Jak 
tłumaczyła Dyrektor Gansiniec podczas posiedzenie 
Komisji, należy ograniczyć koszty utrzymania 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce. 
Pomysłem na ograniczenie wydatków jest 
przeniesienie oddziału przedszkolnego w Połomii do 
nowo wyremontowanego Przedszkola w Wojsce. 
Obecnie w Połomii w oddziale przedszkolnym 
funkcjonuje jedna grupa składająca się  
z przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Podobna 
sytuacja ma miejsce w Przedszkolu w Wojsce. 
Teresa Gansiniec zwróciła uwagę na fakt, że 
nauczycielom bardzo trudno realizuje się program 
nauczania w tak zróżnicowanych grupach. 
Przeniesienie oddziału z Połomii do Wojski pozwoli 
na stworzenie 2 oddziałów: dla dzieci w wieku 3 do 4 
lat oraz dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich, da również 
możliwość przyjęcia 7 przedszkolaków, dla których 
obecnie nie ma miejsca w placówkach. Skutkiem 
połączenia oddziałów przedszkolnych ma być 
również wydłużenie godzin pracy placówki. Dzisiaj do 
przedszkola w Połomii dzieci można przyprowadzić 
na 5 godzin dziennie, a do przedszkola w Wojsce na 
8. Po połączeniu Przedszkole w Wojsce ma być 
 

czynne przez 9 godzin dziennie. Dla mieszkańców 
Połomii i Wojski korzyści z przeniesienia oddziału 
przedszkolnego to zróżnicowane grupy wiekowe oraz 
dłuższy czas pracy Przedszkola. Niestety 
niekorzystny dla mieszkańców Połomii będzie dowóz 
dzieci do Wojski, choć to zaledwie kilka km.  Drugi 
wariant zakłada utrzymanie oddziału w Połomii  
i podjęcie działań zmierzających do wykonania 
niezbędnych prac narzuconych przez Sanepid.  
O takie rozwiązanie zapytaliśmy Wójta Gminy, 
Eugeniusza Gwoździa:  
 

W tym przypadku Rada Gminy musi 
wyasygnować środki finansowe na ten cel, na które 
żaden radny formalnie nie złożył żadnego wniosku.  
O dziwo nie złożył go nawet radny z Połomii. Obecnie 
około 30 dzieci z samej miejscowości Połomia 
uczęszcza do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Miedarach, a szkoda bo i subwencje „uciekają” 
wraz z dzieckiem do innej gminy. Z końcem roku 
wpłynął wniosek mieszkańców Połomii o dopłatę do 
biletów autobusowych na dowóz dzieci. Niestety 
jesteśmy zmuszeni odmówić mieszkańcom zarówno 
z powodów formalnych jak i finansowych - mówi Wójt 
Gwóźdź – te dzieci chodzą do przedszkola w gminie 
Tworóg, a następnie obowiązek szkolny realizują  
w gminie Zbrosławice, choć należą do obwodu 
szkolnego w Wojsce. Ta sytuacja jest dla naszej 
gminy bardzo niekorzystna, ponieważ 
funkcjonowanie przedszkola w Połomii pokrywamy  
w 100% z budżetu gminy, a kiedy na te dzieci można 
otrzymać subwencję z budżetu państwa, otrzymuje ją 
ta gmina, w której się uczą, w przypadku dzieci  
z Połomii jest to gmina Zbrosławice. – dodaje Wójt.  
 

Rodzice zarówno z Połomii jak i Wojski 
argumentują, iż dowożą swoje dzieci do szkół 
podstawowych w Miedarach i Wielowsi, gdyż 
obawiają się o edukację swoich dzieci ze względu na 
trudne warunki nauczania spowodowane obecnością 
dzieci z Zakładu z Wojski. Czy jednak po odejściu 
chłopców z Ośrodka ze Szkoły w Wojsce będą 
chętniej zapisywali swoje pociechy do Szkoły 
Podstawowej w Wojsce? O tym władze gminy chcą 
rozmawiać z rodzicami podczas spotkań, które 
odbędą się w najbliższym czasie w Wojsce i Połomii. 
Władze Gminy będą apelowały aby podejść do 
tematu z rozwagą, aby ratować gminne placówki 
oświatowe. 
 

– Gdyby wszystkie dzieci z Połomii chodziły do 
Szkoły Podstawowej w Wojsce, a następnie do 
Gimnazjum w Brynku, będzie szansa na to, aby 
wszystkie placówki oświatowe pozostały w takiej 
formie jak teraz. Jednak póki co jest to sprawa 
niepewna i w dużej mierze zależy to od podejścia do 
tematu rodziców – podsumowuje Wójt Gminy. 

A.F. 
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Ratować” mający na celu przybliżenie społeczeństwu 
pracy strażaków oraz naukę zachowań w sytuacjach 
ekstremalnych.  
 

Po odczytaniu sprawozdań udzielono 
absolutorium odchodzącemu Zarządowi  
i przystąpiono do wyborów nowego Zarządu,  
w którego skład weszły następujące osoby: 
Henryk Dramski – Prezes,  
Wojciech Poloczek – Naczelnik–Wiceprezes,  
Sławomir Dramski – Skarbnik–Wiceprezes,  
Józef Poloczek – Zastępca Naczelnika,  
Błażej Śliwiński – Sekretarz,  
Edyta Szufla – Gospodarz,  
Paweł Potempa – Zastępca Gospodarza,  
Mateusz Kandzia – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej,  
Michał Kulik – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,  
Rafał Sobota – członek Komisji Rewizyjnej.  
 

Nowy Zarząd w bieżącej kadencji za 
priorytetowy cel stawia sobie wymianę 30-letniego 
średniego samochodu gaśniczego marki Mercedes 
na nowy oraz zakup i wymianę wysłużonego 
ciężkiego samochodu gaśniczego marki Jelcz na 
samochód używany, ale nowszy. Ponadto chce 
kontynuować i poszerzać rozpoczęte w ubiegłych 
latach akcje edukacyjne oraz kulturalne. 

 

INSPIRUJĄCA NORWEGIA 
 

W dniach od 27 do 30 stycznia w nagrodę za 
zajęcie I miejsca w ramach projektu „Akademia 
INSPIRE” urzędnicy naszej gminy : Izabela Kowoll – 
inspektor ds. planowania przestrzennego oraz 
Joanna Leksy – inspektor do spraw gospodarki 
gruntami, wzięły udział w warsztatach w norweskiej 
gminie Tonsberg. Gminę Tworóg reprezentował 
również Wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Dlaczego Tonsberg? To pierwsza gminą  
w Norwegii, która stworzyła dla swoich mieszkańców 
geoportal, czyli portal internetowy dostępny dla 
wszystkich, prezentujący dane przestrzenne obszaru. 
Dzisiaj ta forma przekazu jest coraz bardziej 
popularna w całej Europie, a Tonsberg nadal 
przoduje w nowoczesnych rozwiązaniach 
wykorzystywania systemu geoinformacji 
przestrzennej (GIS). 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Z ŻYCIA OSP TWORÓG 
 

22 stycznia w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Jego celem było 
podsumowanie minionego roku, określenie planu 
pracy na rok 2011 oraz w związku z mijającą 
kadencją zarządu - powołanie jego nowego 
składu.  
 

Pierwszym punktem zebrania było 
przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 
2010. Straż Pożarna w Tworogu interweniowała 103. 
Co ciekawe tylko 9 interwencji to wyjazdy do 
pożarów, pozostałe to w większości wypadki i kolizje 
samochodowe. Znaczący był również udział 
tworoskich strażaków w walce z powodzią na terenie 
naszego powiatu oraz udział w usuwaniu skutków 
powodzi w Bieruniu. Dowodzi to jak bardzo na 
przestrzeni ostatnich lat zmieniła się rola straży 
pożarnej, która „pożarną” jest już tylko z nazwy. 
Tymczasem z każdym rokiem zwiększa się liczba 
interwencji, co za tym idzie zapotrzebowania na 
sprzęt. Strażacy są więc zmuszeni do podejmowania 
działań, których celem jest pozyskanie w miejsce 
starego, zużytego sprzętu, nowego i bardziej 
nowoczesnego.  
 

W ubiegłym roku Urząd Gminy w Tworogu, poza 
bieżącym utrzymaniem jednostki, sfinansował zakup 
nowoczesnej bramy do boksu garażowego o wartości 
12.000zł. Z pozyskanych środków własnych OSP 
(m.in. z dotacji celowych KSRG, członków 
wspierających, zbiórek złomu, zrzekania się 
ekwiwalentu przez członków OSP) zakupiono 
następujący sprzęt oraz wyposażenie: motopompa 
szlamowa wysokiej wydajności, hełmy (10 szt.), buty 
specjalne (8 par), ubrania bojowe (2 szt.), fantom do 
nauki pierwszej pomocy, rękawice specjalne (6 par), 
mundury galowe, sprzęt świetlicowy. Wartość 
zakupionego sprzętu oraz umundurowania to 
niebagatelna kwota 40.000zł. Ponadto za uzyskane 
pieniądze z tytułu 1% podatku strażacy zakupili 10 
sztuk kominiarek o wartości 620zł. Ze środków ZOSP 
RP zarząd pozyskał nową motopompę szlamową 
wysokiej wydajności wartą 8.130,00zł oraz agregat 
prądotwórczy od WOŚP wart 2.000,00zł.  

 
Jak widać strażacy poza niesieniem pomocy, wiele 
czasu poświęcają na zdobycie dodatkowych środków 
finansowych, które pomagają podnieść ich 
sprawność bojową. W minionym roku wykonali 
również wiele prac społecznych takich jak np. 
bieżąca naprawa sprzętu, utrzymanie obiektu itp., 
których wartość szacunkowo wyceniono na kwotę 
22.500,00 zł. Swoje kwalifikacje starali się także 
podnieść poprzez cotygodniowe ćwiczenia z zakresu 
ogólnopojętego ratownictwa, w tym m.in. z zakresu 
ratownictwa przedmedycznego oraz organizację  
I Międzygminnych Ćwiczeń z Ratownictwa 
Przedmedycznego. Z własnej inicjatywy podjęli 
działania rozszerzające edukację poza członków 
straży i rozpoczęli program „Ratujemy i Uczymy 
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Agata Szewczyk z kl. II A uzyskała I miejsce,  
Dominik Trojan z kl. III A i Karolina Samol z kl. II C 
– zajęli miejsce II, a Katarzyna Bednarek  
i Agnieszka Makowska z kl. III B uzyskały 
wyróżnienia. W kategorii plastycznej, która 
obejmowała wykonanie przestrzennej pracy 
plastycznej w postaci bombki choinkowej  
o wymiarach nie mniejszych niż 15 cm Izabela 
Kmiołek z kl. I A zajęła II miejsce, a Sylwia Macha 
z kl. III B uplasowała się na miejscu III. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W czasie zajęć uczestnicy z Urzędu Gminy  
w Tworogu oraz Urzędu Miasta Bolesławiec mogli 
przyjrzeć się możliwościom użycia GIS-u w celu 
polepszenia komunikacji między urzędem  
a mieszkańcami podczas procesów decyzyjnych. 
 

W trakcie spotkania nasza gmina 
zaprezentowała swój projekt, za który otrzymała  
I miejsce w kategorii gmin wiejskich i miejsko - 
wiejskich. Panie Kowoll i Leksy, bazując na 
oprogramowaniu Quantumm GIS, przedstawiły trzy 
warianty poprowadzenia drogi nr 11 (Bytom – 
Poznań) wokół Tworoga.  
 

Jakie wrażenia przywiózł zespół z Tworoga  
z wyprawy do Norwegii? – Spotkanie z planistami  
z Norwegii było dla nas mobilizujące, widzimy jak 
wiele pracy jeszcze przed nami, ale wiemy już, że 
jest to możliwe i jesteśmy na dobrej drodze do 
wprowadzenia GIS-u w naszej Gminie – mówią 
Izabela Kowoll i Joanna Leksy.  
 

W marcu odbędzie się konferencja  
w Warszawie, na której zaprezentowane zostaną 
zwycięskie prace konkursowe. Nastąpi oficjalne 
uruchomienie gminnego geoportalu. Mieszkańcy 
naszej gminy już wkrótce będą mogli skorzystać  
z danych zawartych w geoportalu, który zostanie 
podłączony do obecnej strony internetowej gminy. 
Miejmy nadzieję, że nowe rozwiązania  
w administracji pomogą mieszkańcom na swobodne 
pozyskiwanie informacji.  

 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW 
Z BRYNKA 
 

W styczniu podsumowano II edycję Mistrzostw 
Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu 
Tarnogórskiego, czyli „Gimnazjadę”, w której 
uczestniczyło 18 szkół. Gimnazjum w Brynku zajęło II 
miejsce tuż za Gimnazjum Sportowym z Tarnowskich 
Gór. W ramach Mistrzostw gimnazjaliści rywalizowali 
w takich konkurencjach, jak: szachy, tenis stołowy, 
pływanie, biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt  
i chłopców, koszykówka i siatkówka. Gimnazjaliści  
z Brynka bardzo dobrze radzili sobie we wszystkich 
konkurencjach. Warto przypomnieć, że drużyna 
dziewcząt zajęła II miejsce w turnieju tenisa 
stołowego i  III miejsce w turnieju piłki siatkowej. 

 
Regulamin Gimnazjady przewiduje, że 

zwycięskie szkoły otrzymają nagrody pieniężne: za  
I miejsce – 10 000 zł, za miejsce II 7000 zł, a za  
III miejsce 3000 zł.  

 
Bardzo dobrze zaprezentowali się gimnazjaliści 

z Brynka w X edycji Powiatowego Konkursu 
Artystycznego „Gimnazjalne Rozmaitości” 
organizowanego przez GBP w Krupskim Młynie.  
W kategorii literackiej, która obejmowała napisanie 
wiersza pt. „Czar Bożego Narodzenia” możemy 
pochwalić się zdobyciem czołowych  lokat: 

16 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim  
w Tarnowskich Górach  odbyło się podsumowanie 
dwóch konkursów ekologicznych: poetyckiego i na 
prezentację multimedialną. Tematem przewodnim 
była „Przyroda mojego miasta”. Konkursy miały na 
celu wyeksponowanie przyrody poprzez opisanie jej 
w formie utworów poetyckich (wiersze, piosenki) oraz 
prezentacji multimedialnych. Organizatorami 
konkursu był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Tarnowskich Górach wspólnie  
z Zarządem Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony 
Przyrody w Tarnowskich Górach. Konkursy były 
skierowane do uczniów szkół podstawowych 
(poetycki) i gimnazjalnych (prezentacja 
multimedialna). Laureatami konkursu na prezentację 
multimedialną zostali gimnazjaliści z Brynka:  
I miejsce zajął Tomasz Kierkowicz, miejsce II 
Agnieszka Makowska – uczniowie klasy III B. 

 
E. Krywalska 

 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 
- 9 grudnia 2010 r. odbył się w naszej szkole 
Międzygminny konkurs językowy "Co raz bliżej 
święta". Do konkursu przystąpiły cztery szkoły 
podstawowe z Krupskiego Młyna (IV miejsce), 
Boruszowic (I m.), Wojski (III m.) i Tworoga (II m). 
Uczestnicy mieli zaprezentować umiejętności 
komunikowania się w języku niemieckim, języku 
angielskim i w gwarze śląskiej. Uczniowie 
przygotowywali także prezentacje multimedialne 
związane z Bożym Narodzeniem w różnych krajach  
i regionach. 
 

Foto. Nagrodzone prace naszych gimnazjalistów. 
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ZOBOWIĄZUJE SIĘ OSOBY UTRZYMUJĄCE 
ZWIERZĘTA DOMOWE DO: 

1. Usuwania odpadów i nieczystości 
spowodowanych przez zwierzęta  
w miejscach służących do użytku 
publicznego 

2. Zabrania się osobom utrzymującym 
zwierzęta domowe wypuszczania tych 
zwierząt  bez dozoru poza mieszkanie  
w budynkach wielorodzinnych lub poza teren 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 

3. psy poruszające się w miejscach 
użyteczności publicznej muszą być 
prowadzone na smyczy i w kagańcu. 

4. zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest 
jedynie w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi i tylko w przypadku, gdy pies jest 
w kagańcu, a osoba utrzymująca psa ma 
możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

5. zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt 
domowych w warunkach niezgodnych  
i sprzecznych z ustawą o ochronie zwierząt 

6. zabrania się pozostawiania zwierząt  
w miejscach publicznych bez nadzoru  
i odpowiednich zabezpieczeń (smycze, 
kagańce) 

7. zabrania się wprowadzania zwierząt na place 
zabaw, boiska sportowe, do placówek służby 
zdrowia, sklepów i punktów usługowych, na 
tereny placówek oświatowych, 
wychowawczych i kulturalnych oraz na 
tereny cmentarzy 

 
PSY WOLNE OD SMYCZY, BEZ KAGAŃCA  

ORAZ PSY POZOSTAWIONE BEZ NADZORU  
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TRAKTOWANE 

BĘDĄ JAK BEZDOMNE, ZOSTANĄ SCHWYTANE 
 I DOPROWADZANE DO SCHRONISKA DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT. 
 

XI KONKURS RECYTATORSKI 
 

W dniach od 8 do 10 stycznia odbył się XI 
Konkurs Recytatorski organizowany przez 
Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu. Przez kolejne dni konkursu prezentowali 
się wykonawcy z trzech grup wiekowych: klasy I-III 
szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół 
podstawowych oraz gimnazja. 
 

Szczegółowa relacja w wydarzenia zostanie 
opublikowana w kolejnym numerze TWG Kuriera. 
 

Trwa również konkurs literacki „To co ważne. 
Mój głos w sprawie wartości” pod patronatem  
ks. profesora Jerzego Szymika, którego 
organizatorem jest również Gimnazjum w Brynku  
i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. Spośród prac, 
jakie spłynęły do organizatorów, po wnikliwym 
zapoznaniu sie, jury wyłoni zwycięzców. 
Rozstrzygnięcie odbędzie się 30 marca. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

- 5 stycznia 2011 r. uczniowie naszej szkoły 
przygotowani przez nauczycieli języka niemieckiego - 
Annę Bartoszek i Annę Lipka-Zanozik otrzymali  
II miejsce w VII Rejonowym Przeglądzie Kolęd  
i Piosenek Zimowych w Języku Niemieckim 
"Weinachtssingen" w Poniszowicach. 
- 7 stycznia 2011 roku uczniowie przygotowani przez 
nauczycielkę Katarzynę Mika otrzymali wyróżnienie  
w XII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Szopkowych w Pyskowicach za przedstawienie 
"Przybieżeli do Betlejem". 
- 13 stycznia 2011 r. uczniowie przygotowani przez 
nauczycieli: Annę Lipka-Zanozik, Beatę Janiga, 
Lucynę Maroń i Iwonę Mazur zdobyli II miejsce na 
VIII Międzygminnym Przeglądzie Jasełek 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Wielowsi. 
- 14 stycznia 2011 r. obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Babci i Dziadka. Przed licznie zebranymi 
dziadkami wystąpili przygotowani przez 
wychowawców uczniowie klas I-III, którzy 
zaprezentowali piosenki i znane baśnie oraz 
przeprowadzili konkursy na ich temat. Po spotkaniu 
odbył się poczęstunek. 
- Uczennica klasy VI - Monika Wanot zdobyła  
I miejsce, a Dominika Leksy z klasy IV i Sandra 
Plewnia z klasy V - wyróżnienia w Konkursie 
plastycznym na projekt logo Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Tworoga.                                         
 

Hanna Pawełczyk 
 

NAGRODA DLA CHŁOPCÓW  
Z ZAKŁADU W WOJSCE 
 

Pod koniec minionego roku Zakład Leczniczo-
Wychowawczy w Wojsce wziął udział w XXV 
Jubileuszowym Konkursie Szopek Śląskich  
w Radzionkowie. Szopka została wykonana jako 
praca zbiorowa, a stworzenie jej zajęło chłopcom 
więcej niż pół roku. W styczniu 2011 konkurs został 
rozstrzygnięty, a praca z Wojski została nagrodzona 
II miejscem. Trzech chłopców z Zakładu: Kamil Wilk, 
Norbert Kołodziej i Sławek Stec odebrali nagrodę: 
aparat DVD, dyplom oraz słodycze. Wszystkich prac 
zgłoszonych do konkursu było 36. 

 
siostra Maria Gorczyca 

 

UWAGA!!! WŁAŚCICIELE 
ZWIERZĄT DOMOWYCH! 
 

Urząd gminy Tworogu przypomina, że  
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wynikającymi z niej przepisami szczegółowo 
uchwalonymi przez Radę Gminy (uchwała  
nr XXII/212/2008 w sprawie Regulaminu 
Utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Tworóg) . 
 


