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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzymy 
Wam mnóstwa słońca, radości i czasu na odpoczynek 
w rodzinnym gronie.  

W kwietniowym wydaniu naszego miesięcznika nie mogło 
zabraknąć wiosennych akcentów. Piszemy o marzannie, 
pani Wiośnie i marcowych porządkach.  

Wędrujemy również śladami św. Jakuba apostoła do 
Santiago de Compostela.  O pielgrzymce średniowiecznym 
szlakiem opowiada nam mieszkaniec Boruszowic. 
Prezentujemy także nietuzinkową mieszkankę Tworoga, 
która sztukę ma we krwi. Swoją pasją do piękna dzieli się 
na warsztatach „zabawa w artystę” działających przy GOK-
u. Jakie sukcesy grupa ma już na koncie? O tym w dziale 
„Kulturalnie”.  

Ponadto streszczamy przebieg ostatniej sesji Rady Gminy 
i poruszamy sprawę montażu zespołu anten na dachu 
budynku szkoły podstawowej w Boruszowicach. Rodzice 
obawiają się, że nie jest to bezpieczne dla przebywających 
w szkole dzieci. Czy obawy są słuszne? O tym 
przeczytacie w dziale „Na bieżąco”. 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Karolina Gatys, Eleonora Krywalska, Magdalena Michalska, Hanna Pawełczyk 
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DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

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

ZAMIEŃ „TWG KURIERA”  
NA KUBEK 

Urząd Gminy w Tworogu przygotował dla naszych 
czytelników niespodziankę – kubek z logiem gminy. 
Jak go zdobyć?  

Wystarczy regularnie kupować nasz miesięcznik  
i zachować przeczytany egzemplarz. Cztery kolejne 
numery (z marca, kwietnia, maja i czerwca tego roku) 
będzie można wymienić na kubek z logo gminy.  
Na pierwszych stu czytelników, którzy pokażą cztery 
kolejne egzemplarze naszego miesięcznika, czeka sto 
kubków z logo gminy. W kolejnym numerze poinformujemy 
o szczegółach.  

TERMINARZ ROZGRYWEK LKS „SPARTA” TWORÓG 
 

Seniorzy 
 

L.p Gospodarz Gość Data Godzina Dzień 

4 Błękitni Herby Sparta Tworóg 26.04.2014r. 16:00:00 Sobota 

5 Sparta Tworóg Płomień Przystajń 4.05.2014r. 17:00:00 Niedziela 

6 Ruch Kochanowice Sparta Tworóg 11.05.2014r. 17:00:00 Niedziela 

7 Sparta Tworóg Rozwój Olszyna 18.05.2014r. 17:00:00 Niedziela 

8 Śląsk Koszęcin Sparta Tworóg 24.05.2014r. 17:00:00 Sobota 

9 Sparta Tworóg Mechanik Kochcice 1.06.2014r. 17:00:00 Niedziela 

10 Sparta Tworóg Pokój Sadów 8.06.2014r. 17:00:00 Niedziela 

11 Huragan Jezioro Sparta Tworóg 15.06.2014r. 17:00:00 Niedziela 

12 Sparta Tworóg Sparta II Lubliniec 19.06.2014r. 17:00:00 Czwartek 

13 MLKS II Woźniki Sparta Tworóg 22.06.2014r. 17:00:00 Niedziela 

 
www.spartatworog.futbolowo.pl 

Juniorzy młodsi 
 
 

L.p Gospodarz Gość Data Godzina Dzień 

4 Sparta Tworóg Jedność Boronów 22.04.2014r. 16:00:00 Wtorek 

5 GKS Czarni Starcza Sparta Tworóg 27.04.2014r. 11:00:00 Niedziela 

6 Sparta Tworóg Start Soborzyce 4.05.2014r. 11:00:00 Niedziela 

7 Zieloni Żarki Sparta Tworóg 11.05.2014r. 11:00:00 Niedziela 

8 Sparta Tworóg RKS Skra 
Częstochowa 

18.05.2014r. 11:00:00 Niedziela 

9 Sparta Lubliniec Sparta Tworóg 25.05.2014r. 11:00:00 Niedziela 

10 Sparta Tworóg Unia Kalety 1.06.2014r. 11:00:00 Niedziela 

11 Stradom Częstochowa Sparta Tworóg 8.06.2014r. 11:00:00 Niedziela 

 
www.spartatworog99.futbolowo.pl 
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z 42 sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 31 marca 2014 roku: 
 
– podjęto uchwałę nr XLII/408/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę gruntu położonego w Tworogu, 
zajętego pod cmentarz, na okres 10 lat w trybie 
bezprzetargowym Zakładowi Usług Komunalnych  
w Tworogu, 

– podjęto uchwałę nr XLII/406/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie akcji A.T. Group Spółka Akcyjna  
w Krupskim Młynie. Wyrażono zgodę na zbycie 100 sztuk 
akcji imiennych stanowiących własność Gminy Tworóg, 

– podjęto uchwałę nr XLII/402/2014 w sprawie poparcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływu środków 
finansowych wypracowanych w regionie śląskim do 
budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego 

– podjęto uchwałę nr XLII/409/2014 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności wśród zwierząt na terenie 
Gminy Tworóg w 2014 r. Środki finansowe na realizację 
zadań wynikających z Programu w wysokości 50 000,00 zł 
zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2014 r.  

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

WSPÓŁPRACA ŚLĄSKICH 
SAMORZĄDÓW W SPRAWIE 
WSPÓLNEJ HISTORII 

Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę  
nr XLII/401/2014 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania 
pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”. Pomoc 
finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu w wysokości 5 tys. zł.  

Przedsięwzięcie ma na celu upamiętnienie tysięcy 
mieszkańców Górnego Śląska, internowanych  
i wywiezionych w latach 1945-48 przez władze sowieckie 
do pracy na terenie byłego ZSRR. Zgodnie z ustaleniami 
Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku represji 
deportowano do niewolniczej pracy ok. 50 tys. osób. Wielu 
nigdy nie wróciło do swoich domów. Centrum będzie 
gromadzić materiały dotyczące deportacji mieszkańców 
naszego regionu, takie jak dostępne publikacje, artykuły, 
wyniki badań oraz materiały dydaktyczne związane  
z wywózkami.  

 

Przede wszystkim jednak zbiór będzie bazować na 
oryginalnych lub reprodukowanych pamiątkach 
przekazanych przez rodziny osób deportowanych, 
z których stworzona będzie ekspozycja stała. 

W oparciu o zgromadzony materiał powstanie oferta 
edukacyjna adresowana do młodzieży szkolnej, studentów 
oraz dorosłych. Oferta będzie realizowana we współpracy 
z Odziałem IPN w Katowicach.  

Temat jest niezwykle bliski naszej gminie. Według danych 
IPN z terenu obecnej gminy Tworóg, wywieziono ok. 117 
mieszkańców. O naszej pamięci dla tragicznych wydarzeń 
świadczą trzy pomniki i jedna tablica pamiątkowa na cześć 
tych, którzy nie wrócili z wojen i wywózek. Przed Urzędem 
Gminy stoi pomnik poświęcony ofiarom wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań; kolejny stoi na tworoskim 
cmentarzu, trzeci znajduje się w Wojsce obok 
miejscowego kościoła. W Świniowicach natomiast przy  
kaplicy znajduje się  tablica pamiątkowa. 

WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY 

Problem dzikich wysypisk i porozrzucanych gdzie 
popadnie śmieci wciąż jest bolączką polskich gmin. 
Nie omija również naszej. W związku z tym w marcu 
rozpoczęto akcję sprzątania gminy. Efekty w wielu 
miejscach są już widoczne. Szanujmy więc nasze 
otoczenie i pilnujmy się nawzajem. Dzikie wysypiska
wszystkich nas sporo kosztują.   

Na szczęście możemy się pochwalić mieszkańcami, którzy 
potrafią zakasać rękawy i z workiem ruszyć do boju. 
W akcję zainicjowaną przez Gminę Tworóg mającą na celu 
wysprzątanie gminy, włącza się coraz więcej sołectw. Wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź dziękuje wszystkim za pomoc. –  Nie 
jesteśmy w stanie wysprzątać wszystkich miejsc, ale dzięki 
wspólnej pracy zrobiło się zdecydowanie czyściej –
zauważa. O tym, że akcja ma sens, przekonali się już 
mieszkańcy Mikołeski, Boruszowic, Połomii i Tworoga.
Grupy otrzymały bezpłatnie worki na śmieci i mogły liczyć 
na poczęstunek. Miejmy nadzieję, że w ten sposób 
nauczymy się dobrych nawyków.   

Bezmyślne wyrzucanie śmieci może świadczyć o lenistwie,
niskiej świadomości ekologicznej i braku innych pomysłów 
na pozbycie się śmieci. Tymczasem istnieją proste 
i bezpieczne dla przyrody rozwiązania, które są zgodne 
z obowiązującymi przepisami.  

Przypominamy, że na terenie gminy działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
tzw. PSZOK w bazie Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu. Można tam 
przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z 
nieruchomości, w tym: zielone i ogrodowe, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, 
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie, akumulatory, czy opony. 
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KURIER POD LUPĄ 
CO MOŻE MAŁY CZŁOWIEK?  

21 marca nie zaskoczył nas ani deszcz, ani śnieg. 
Słońce przyjemnie ogrzewało zimną jeszcze ziemię, na 
drzewach pojawiły się pierwsze zielone pąki i nic nie 
stało na przeszkodzie, by dzieci z Tworoga powitały 
nową porę roku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
oraz przedszkolaki wyruszyły w barwnym pochodzie  
w kierunku Urzędu Gminy niosąc zieloną Panią 
Wiosnę. Jak podkreśla dyrektor szkoły Małgorzata 
Ziaja, dzieci znają tradycje, poznają je na edukacji 
regionalnej. A pochód z Panią Wiosną (a nie Marzanną) 
ma na celu rozbudzanie pozytywnych emocji, a przy 
okazji ochronę środowiska.  

KIM JEST MARZANNA? 

Wiosnę witały również przedszkolaki z Wojski. Nim
jednak wyruszyły ze swoją Marzanną nad rzekę, 
poznały historię zwyczaju. Posłuchajcie czego się 
dowiedziały. 

W tym roku motto przemarszu brzmiało „Żeby wiosna była 
w sercu każdego dziecka”. Słowa nawiązują do szczytnej 
inicjatywy pierwszoklasistów, którzy postanowili podzielić 
się wiosenną radością z wychowankami domu dziecka  
w Ściniawce na Dolnym Śląsku. Do 20 marca do szkoły 
można było przynosić zabawki, które docelowo miały trafić 
do Ściniawki. – Pamiętajmy, że nawet najmniejszy gest 
może być dla drugich powodem wielkiej radości – 
przekonywali uczniowie i nauczyciele z SP w Tworogu.  
W akcję włączyli się starsi koledzy, przedszkolaki, a nawet 
wójtowie.  

– Dawno, dawno temu, nie było jeszcze tylu dymiących 
fabryk jak dziś, nie było tylu samochodów jeżdżących po 
ulicach, zanieczyszczających spalinami powietrze, a woda 
w rzekach, stawach i jeziorach była czysta. Z końcem 
zimy, gdy śniegi zaczynały już topnieć i zakwitały już 
pierwsze kwiaty zapowiadające wiosnę (zawilce, sasanki, 
pierwiosnki, przebiśniegi, krokusy) nasi 
praprapradziadkowie topili Marzannę – zimową pannę. 
Chciano dzięki temu sprowadzić deszcze, które są bardzo 
potrzebne wiosną, by rosły rośliny. Marzannę wykonywano 
ze słomy. Mogła to być kukła bardzo duża, tak duża jak 
człowiek lub mniejsza, ubrana w jakikolwiek podarty strój, 
nawet papierowy. Malowano jej oczy, usta. Gdy Marzanna 
była gotow, a nasi praprapradziadkowie szli z nią w stronę 
rzeki, by tam uroczyście ja utopić. Rzucając ją do wody 
wypowiadano zaklęcie, takie jak: „zimo odejdź!”, „Choroby 
odejdźcie!”. Uważano, bowiem, że gdy Marzannę –
zimową pannę – utopi się, szybciej odejdzie zima, 
a nadejdzie wiosna. Wtedy zrobi się cieplej i cała przyroda 
obudzi się z zimowego snu – wyjaśniły nauczycielki.  

Dzieci z uwagą wysłuchały opowieści i ruszyły w barwnym 
korowodzie ze śpiewem na ustach i kukłą „Zimowej Panny” 
pożegnać zimę. Do przedszkola wróciły z gałązkami 
symbolizującymi gaik mając nadzieję że zima odeszła na 
dobre i prędko do nas nie powróci.  

Rozśpiewany pochód przeszedł przez miejscowość 
wywołując nie małe zamieszanie, a kiedy dotarli do Urzędu 
Gminy, powitał ich z-ca wójta, Klaudiusz Wieder z dwoma 
pluszowymi misiami. Przekazał je organizatorom zbiórki 
zabawek. Dzieci z kolei z ogromnym zapałem zaśpiewały 
wymowną piosenkę „Bo co może mały człowiek”. Na 
uwagę zasługują też stroje nauczycielek, które z godnym 
pozazdroszczenia entuzjazmem pojawiły się w zabawnych 
słonecznych okularach oraz pięknych kapeluszach 
ozdobionych kwiatami.  
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KURIER HOBBYSTA 
ŚLADAMI ŚW. JAKUBA 

Tę drogę pokonały takie znakomitości jak Karol Wielki, 
Jan XXIII, czy znany pisarz Paulo Coelho. Ten ostatni 
zainspirowany mistycznym miejscem, postanowił 
spisać swoje wspomnienia w książce „Pielgrzym”. 
Mowa o średniowiecznym szlaku pątniczym 
prowadzącym do Santiago de Compostela, gdzie 
spoczywa jeden z apostołów – św. Jakub. W minionym 
roku trud pielgrzymki podjął student krajoznawstwa  
i turystyki na KUL-u w Lublinie – Kamil Czierpka 
mieszkający w Boruszowicach. Jak wspomina swoją 
drogę do hiszpańskiego miejsca kultu? 

Przetrwanie 

Większości z nas pielgrzymka kojarzy się z zorganizowaną 
grupą, jak chociażby popularna na naszych terenach 
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wędrówka pana 
Kamila wyglądała jednak całkiem inaczej. Nie było 
grupowego śpiewu, czy kazań podczas drogi, a jedyny 
bagaż, który posiadał, niósł na swoich placach. Czy był 
samotny? – Wyruszyłem w drogę sam, jednak samotny nie 
byłem. Po drodze spotykałem ludzi wielu narodowości, 
którzy często towarzyszyli mi na różnych etapach drogi. 
Miałem więc okazję do rozmowy – mówi. Pielgrzym  
z Boruszowic wędrował od rana do wieczora pokonując 
średnio 35 km dziennie. Trwało to ok. miesiąca. Byliśmy 
ciekawi jak wyglądały noclegi. Czy miejsca noclegowe 
trzeba było wcześniej zarezerwować? – Nic podobnego! – 
pan Kamil zdecydowanie zaprzecza. – Wstawałem około  
6 rano, żeby przejść jak najdłuższy odcinek zanim zacznie 
się upał. Średniowieczną trasę wyznaczały żółte strzałki, 
wymalowane na murach, drzewach, słupach, asfalcie. Przy 
drodze znajdowały się schroniska, w których najczęściej 
nocowałem.  

Były w nich wieloosobowe sale, przeznaczone dla 
pielgrzymów. Aby móc tam przenocować, należało 
pokazać tzw. paszport pielgrzyma. Noclegi w schroniskach 
są często darmowe. Prowadzeniem noclegowni zajmują 
się wolontariusze. Czasami zbierane są dobrowolne datki. 
Zdarzają się też miejsca, gdzie trzeba zapłacić za nocleg, 
cena oscyluje wtedy od 5 do 6 euro – wyjaśnia. 
Wspomniany paszport (tzw. Credencial) jest dokumentem, 
który pozwala korzystać ze schronisk dla pielgrzymów. Ma 
kształt harmonijki złożonej z ośmiu części (16 stron), jest 
honorowany w Hiszpanii. Po przebyciu całej trasy na 
podstawie paszportu, pielgrzym otrzymuje inny dokument 
(o nazwie Compostela) będący certyfikatem dotarcia do 
celu. 

Co koniecznie trzeba zabrać ze sobą w tak długą trasę? –
Każdy pielgrzym zanim wyruszy na szlak, powinien 
odpowiednio skomponować swój bagaż. Ważne by zabrać 
wygodne, przewiewne, doskonale wyprofilowane buty, 
najlepiej dwie pary, aby mieć na zmianę w razie potrzeby.
Druga ważna rzecz to skarpetki, polecam termoaktywne, 
które sprawdzają się w różnych warunkach 
atmosferycznych. Oczywiście trzeba pamiętać 
o odpowiednim nakryciu głowy i okularach 
przeciwsłonecznych. Ważne jest by plecak był w miarę 
lekki, gdyż dźwigamy go na plecach przez całą drogę, 
radzę więc zrezygnować ze zbędnych kosmetyków, zwykłe 
mydło w zupełności wystarczy, no i oczywiście jakiś 
prowiant. Po prostu najbardziej potrzebne rzeczy –
wyjaśnia pielgrzym. 

Camino de Santiago – droga św. Jakuba 

Katedra – cel pielgrzymki – to jedna z najważniejszych 
świątyń pielgrzymkowych (na zdj. obok). Miejsce 
spoczynku św. Jakuba apostoła. Współcześnie do 
Santiago pielgrzymują ludzie różnych ras i narodowości, 
coraz więcej jest też Polaków. W 2013 roku trasę 
pielgrzymkową pokonało ponad 200 tysięcy pątników. 
Jednym z nich był właśnie pan Kamil, który ruszył 
w sierpniu ubiegłego roku. – Pomysł by pielgrzymować do 
Santiago de Compostela narodził się spontanicznie. 
Wcześniej, przez dwa lata myślałem o Rzymie. W końcu 
zdecydowałem się na pielgrzymkę jakubowym szlakiem, 
który należy do najstarszych i najpopularniejszych. 
Nazywany jest szlakiem camino – mówi. Trasa do 
Santiago de Compostela wychodzi z Saint-Jean-Pied-de-
Port w Pirenejach. To właśnie z tego miejsca rozpoczął 
swoją wędrówkę Kamil Czierpka.  
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Nim jednak dotarł do Francji, spotkała go niemiła 
niespodzianka. Jadąc samochodem do Berlina, do 
swojego znajomego, zatrzymała go awaria pojazdu. 
Kolejne etapy podróży był zmuszony pokonać autobusem  
i pociągiem. A przecież to był dopiero początek. Szlak 
bowiem, który chciał przejść pieszo, liczy 800 km! Dziś pan 
Kamil chętnie wspomina chwile przeżyte podczas 
pielgrzymki, a jest co wspominać. – Najmilszy był chyba 
moment, kiedy dotarłem do celu podróży, wielka 
satysfakcja, uczucie szczęścia i radość, że się udało – 
wspomina.  

Wspomnień, jak twierdzi, jest mnóstwo, nie wszystkie 
jednak da się wypowiedzieć. Pamięta moment odpalania 
wielkiej kadzielnicy, zawieszonej na sklepieniu, na 
skrzyżowaniu naw Katedry, liczącej około 700 lat. Chwila 
niezwykle ważna. Pan Kamil postanowił też odwiedzić 
przylądek Fisterrę, który w średniowieczu był uważany za 
koniec europejskiego świata. – Uważa się, że pielgrzymi 
przybywali tutaj, aby zobaczyć miejsce, z którego dalej 
widać było już tylko otwarte morze. Dokonywali wtedy 
rytuałów oczyszczenia przyglądając się zachodu słońca 
(symbol życia i śmierci) i kąpią się, co symbolizowało 
oczyszczenie ciała. W ten sposób pielgrzym pozbywał się 
pyłu z całej wędrówki i mógł rozpocząć nowe życie wolne 
od grzechu – wyjaśnia pan Kamil. A co w tym miejscu 
oznacza muszla? Okazuje się, że to symbol wszystkich 
pielgrzymów podążających Drogą Świętego Jakuba. Ma 
kształt rozłożonego wachlarza. Pielgrzymi niosą ją na 
plecach, przy bagażu lub zawieszają na sznurze na szyi. 
Muszlą świętego Jakuba oznakowane są kamienie i żółte 
tablice z błękitnym tłem, wyznaczające trasę pielgrzymki. 
W położonym nieopodal wybrzeża Atlantyku Santiago de 
Compostela we wczesnych czasach ruchu 
pielgrzymkowego muszle wydawano pątnikom jako dowód 
odbycia pielgrzymki. Pan Kamil również stał się 
posiadaczem takiej muszli. 

MIEĆ ASA W RĘKAWIE 

Dobrej karty i asa w rękawie życzyła dyrektor szkoły, 
Małgorzata Ziaja i wójt Eugeniusz Gwóźdź otwierając 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Brydżu Sportowym 
jakie odbyły się 22 marca w Szkole Podstawowej  
w Tworogu. W zawodach wzięło udział ponad  
130 uczestników z Górnego Śląska, Dolnego Śląska  
i woj. Lubuskiego.  

Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: 
młodzików i juniorów. Punkty zdobywali parami w 30 lub 40 
rozdaniach w zależności od kategorii wiekowej. Biorąc pod 
uwagę, że jedno rozdanie trwa ponad 7 minut, mistrzostwa 
zajęły niemal cały dzień, a to oznacza, że zawodnicy 
musieli się wykazać niebywałą formą. – Tak duża ilość 
rozdań pozwala uniknąć przypadkowych wyników i wyłonić 
autentycznego zwycięzcę. W ten sposób sprawdzana jest 
wytrzymałość psychiczna i fizyczna oraz umiejętność gry – 
wyjaśnia Halina Kaleta, która wraz z mężem od kilku lat 
trenuje młodych brydżystów z Tworoga. Według niej 
kluczem do sukcesu jest odpowiednia strategia, 
umiejętność rozłożenia sił na cała rozgrywkę i oceny, które 
rozdanie jest ważniejsze, a przez to może przyczynić się 
do wygranej. 

 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

Tworóg reprezentowało 10 osób, w tym 9 młodzików 
i jeden junior. Wszyscy bez wyjątku pierwsze kroki na tym 
polu stawiali w Szkole Podstawowej w Tworogu pod okiem 
państwa Kaleta. Brydżyści spotykają się w placówce 
popołudniami dwa razy w tygodniu już od ok. 4 lat. Nim 
rozpoczęły się sobotnie zmagania Wójt Gminy i Dyrektor 
szkoły podziękowali państwu Kaleta za zaangażowanie, 
jakie włożyli w upowszechnienie i rozwój tego sportu na 
terenie gminy. Podziękowania otrzymał również 
wicedyrektor szkoły, Ryszard Królicki, który wspiera 
brydżystów i pomaga logistycznie.  

Dlaczego zawody tak wysokiej rangi odbyły się 
w niewielkim Tworogu? Okazuje się, że małe nie znaczy 
gorsze!  Polska podzielona jest na cztery makroregiony, 
w których równolegle odbywają się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa. Jedną z czterech miejscowości, w jakich 
rywalizowali brydżyści był Tworóg. Halina Kaleta 
w porozumieniu z władzami szkoły zaoferowała takie 
rozwiązanie. A ponieważ brydżyści z Tworoga mają sporo 
sukcesów na koncie i w szkolnych gablotach widnieją  
imponujące puchary, wyrażono zgodę. Przypomnijmy 
tylko, że syn państwa Kaleta, Michał zdobył już 5 medali, 
w tym 2 złote (na zdj. powyżej podczas mistrzostw 
w Tworogu). Mistrzostwa nadzorowali sędziowie: Ryszard 
Łazikiewicz, Jan Łazikiewicz i Angelika Lachowska.  

Jak sobie poradzili reprezentanci naszej gminy? 

W kategorii Młodzików startowały w sumie 33 pary, 
zawodnicy z gminy świetnie sobie poradzili zajmując 
wysokie pozycje: 

Michał Kaleta, Tomasz Pawełczyk – III miejsce (Młodziki)
Sandra Plewnia, Dominik Caus – V miejsce  (Młodziki)
Maciej Sikor, Martin Kaleta – IV miejsce (Młodziki)
Piotr Lesiczka, Michał Tomalka – XIII miejsce (Młodziki)
Paulina Janoszka, Benjamin Jaruszowic – XXII miejsce 
(Młodziki) 

W kategorii młodzieżowej startowało łącznie 25 par. 
W jednej z nich znalazła się reprezentantka gminy, 
Ewelina Janoszka grająca w parze z Joanną Kokot. 
Razem zdobyły X miejsce. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
COŚ Z NICZEGO? NIC 
PROSTSZEGO! 

Rodzice zawodowo związani z wojskiem, a córka? 
Artystka z prawdziwego zdarzenia. Kreatywna, pełna 
oryginalnych pomysłów, wrażliwa, z bujną 
wyobraźnią… Potrafi przerobić stare na nowe, upleść 
wianki, ze skrzyni na owoce zrobić półkę, nie 
wspominając już o jej aranżacjach, których nie 
powstydziłby się żaden projektant wnętrz. Mieszkanka 
Tworoga, Jola Warzecha, od 2010 r. współpracuje  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu, prowadząc 
tam kółko plastyczne, ale jej artystyczna aktywność 
znacznie wykracza poza mury placówki. Po kim ma 
swój talent? Odpowiada krótko: Tego nie wiem, ale 
każdy rodzi się z jakimś darem, trzeba z niego 
korzystać.  

Zabawa w artystę, czyli pracownia w GOK 

Nasza bohaterka jest z wykształcenia specjalistą  
ds. reklamy, z zawodu natomiast plastykiem. Współpracuje 
 z GOK w Tworogu od kilku lat. W każdy wtorek dwie grupy 
małych i nieco większych pasjonatów plastyki spotykają się 
w pracowni „Zabawa w artystę”, by, jak to określa 
plastyczka, wspólnie wylewać oceany fantazji i odkrywać 
piękno w twórczej magii. – Pracę w Gminnym Ośrodku 
Kultury traktuję jako hobby i w kontakcie z dziećmi 
znajduję mnóstwo inspiracji. Dzieci mają swoją wrażliwość 
i czystość patrzenia na świat, dostrzegają o wiele więcej 
niż my dorośli. W pracy są samodzielne i kreatywne, a ja 
pozwalam im na radosną twórczość. Od progu pracowni 
wołają „Co dziś robimy?”. Potem wpadają w wir tworzenia. 
Nie raz są umazane farbami po łokcie, nożyczki brzęczą, 
dziurkacze stukają, klej wylewa się z tubki, kolorowe 
tasiemki wiją się między stołami, a piórka fruwają pod sufit, 
podłoga lśni od brokatu niczym w królewskich komnatach – 
tak wygląda zapał i chęć samorealizacji – twierdzi pani 
Jola. Czasami dzieci przychodzą z jakiegoś powodu 
smutne i zmartwione. Takie zajęcia to świetny sposób na 
ożywienie i rozweselenie.– Z kolorowych skarbów, które 
leżą na stole, mogą zrobić coś co je ucieszy. Dzieci w ten 
sposób się wyciszają i uspokajają emocje, a przy tym 
rozwijają wyobraźnię – mówi. W karnawale w magicznej 
pracowni malowali lampiony ze słoików. W ruch poszły 
tusze do szkła, pozłota do ram i kolorowe cekiny, 
wycinanki z papieru i brokat. A w marcu odbył się cykl 
zajęć poświęcony ozdobom świątecznym. Powstały 
ozdobne jajka wielkanocne, zabawne zajączki i kurki. 

Pracownia „Zabawa w artystę” ma na koncie sporo 
sukcesów. W XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego 2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż 
przychodzi ci z pomocą” laureatki Marysia Jańczuk  
i Amelka Gansiniec – zajęły II miejsce, nagrodę odebrały  
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.  
– W grudniu 2012 zdobyliśmy wyróżnienie w VII edycji 
konkursu plastycznego „Nasze rodziny naszą przyszłością" 
organizowanym przez Civitas Christiana. 

Foto. Jola Warzecha w żywiole… Jej zajęcia plastyczne rozwijają 
wyobraźnię, pomagają dzieciom zrelaksować się, wyciszyć. Przede 

wszystkim jednak z kolorowych skarbów, które leżą na stole, mogą zrobić 
coś co je ucieszy.  

Honorowy patronat nad konkursem objął biskup gliwicki 
Jan Kopiec, a patronat artystyczny prof. Antoni Cygan, 
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Nadesłano 
ponad 320 prac, wyróżniono 42 prace – w tym naszą. 
Autorami pracy byli: Emilka Śliwińska, Roksana Krok, 
Mikołaj Warzecha i Szymon Spałek – wspomina Jola 
Warzecha. Nie tak dawno, bo w styczniu, koło plastyczne 
zajęło I miejsce w konkursie „Iluminacja świetlna zamku 
w Tworogu widziana oczami dziecka" – autorami pracy 
były: Wanessa Brol, Wiktoria Brol, Natalka Poloczek 
i Alicja Warzecha, wyróżnienia otrzymały także: Milena 
Dramska, Julia Ignasiak, Natalia Włodarczyk. Na zajęcia 
głównie przychodzą dzieci, ale jak twierdzi prowadząca 
mile widziany jest każdy od czterech do stu lat! Słuchacze 
Akademii Seniora przekonali się już, że takie „dłubanie” 
przynosi mnóstwo satysfakcji, inspiruje, poszerza 
horyzonty i relaksuje. Zapamiętajcie więc: w każdy wtorek 
między 17 a 19 można przyjść do Gminnego Ośrodka 
Kultury i zabawić się w artystę. Odpłatność za 
jednorazowe wejście to 5 zł.  

Koniecznie zobacz jak wyglądają zajęcia.
Link do pracowni w GOK:  

http://zabawawartyste.blogspot.com 

Urodzona by tworzyć 

Kiedy nie tworzy z dziećmi, koncentruje się na pracy 
w domu. Maksymalnie skupiona na każdym ruchu, nie 
czuje upływu czasu, ani nawet głodu! – Po prostu 
odpływam – przyznaje się. Nie raz po wielu godzinach 
pracy, nagle uzmysławia sobie, że przecież już dawno 
powinna zrobić sobie przerwę, zjeść coś, odpocząć… 

Efektem jej pracy jest m.in. blog o tematyce wnętrzarskiej, 
którego prowadzi od kilku lat. Jej aranżacje docenił 
poradnik „Dom plus dom”, który zaprezentował na swojej 
stronie internetowej jej pomysły na mieszkanie 
(www.domplusdom.pl/wnetrze/mieszkanie-pelne-
pomyslow). 



9 

 

Zdjęcia jej prac ukazywały się w takich magazynach jak  
„M jak mieszkanie” czy „Ładnie mieszkaj”. Swoje prace 
wystawia również na stronie www.centrumrekodziela.pl, 
gdzie często są wyróżniane. Powyższe zdjęcia są 
autorstwa Joli Warzechy.  

Zajrzyj na bloga Joli Warzechy!  
http://pracowniajolanny.blogspot.com 
http://jolanna-midzyziemianiebem.blogspot.com 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

BO KSIĄŻKI TO PRZYJEMNOŚĆ 

W bibliotece szkolnej w Tworogu sporo się ostatnio działo. 
11 marca w SP w Tworogu odbyło się pasowanie na 
czytelnika klas I, przygotowane przez uczestniczki Koła 
Przyjaciół Biblioteki oraz ich opiekuna – Karinę Jaksa. 
Celem uroczystości było przygotowanie uczniów do 
samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej 
oraz zapoznanie ich z zasadami szanowania książek. 
Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu, odgadywali 
postacie z bajek, następnie uczyli się piosenki pt. „Lubię 
podróże”. W drugiej części zajęć klasy I odwiedziły 
bibliotekę, gdzie zostały zapoznane z regulaminem 
biblioteki oraz mogły samodzielnie wypożyczyć sobie 
książkę. Każdy z uczestników otrzymał kolorowankę 
i słodkie łakocie. 

Z kolei 24 marca w bibliotece szkolnej odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Literacki dla klas III szkoły 
podstawowej pt. „Przygody Pimpusia Sadełko”. Konkurs 
został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły: 
Beatę Janigę i Karinę Jaksa. Prócz uczniów naszej szkoły, 
przystąpiły do niego dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Boruszowicach, przygotowane przez Panią Elwirę Ecler.
Konkurs miał na celu rozwijanie pasji czytelniczej dzieci, 
popularyzację twórczości Marii Konopnickiej oraz 
umocnienie współpracy między szkołami. Składał się 
z dwóch części – rozwiązania testu ze znajomości lektury 
oraz przygotowania plakatu przedstawiającego treść 
książki. Poziom był bardzo wyrównany, a prace plastyczne 
na bardzo wysokim poziomie, dlatego też komisja miała 
trudny wybór i w rezultacie przyznała dwa pierwsze 
miejsca – zarówno Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
w Boruszowicach, jak i Szkole Podstawowej w Tworogu. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

25 marca w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
z misją wywołania śmiechu i zabawy, naszą szkołę 
odwiedziła Teresa Adamczyk – nauczycielka Przedszkola 
w Tworogu, która czytała uczniom klas III książkę z serii 
„Koszmarny Karolek. Postrach strachliwych”. Czytana 
lektura wywołała uśmiech na twarzach naszych uczniów, 
za co serdecznie Pani Teresie Adamczyk dziękujemy 
i zapraszamy do naszej szkoły ponownie. 

Hanna Pawełczyk

EDUKACJA REGIONALNA NA 
WYSOKIM POZIOMIE 

Zgodnie z Regulaminem V edycji Wojewódzkiego 
Konkursu – Edukacja Regionalna w Szkole „Proszę Was, 
pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”- Jan Paweł II, 
wojewódzka komisja konkursowa ogłosiła wyniki 
wszystkich przedszkoli i szkół biorących udział w II etapie
konkursu oraz wykazy przedszkoli i szkół 
zakwalifikowanych do bezpośrednich rywalizacji.  

Wśród 10 szkół podstawowych Śląskiego Kuratorium 
Oświaty znalazła się Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Śląskich w Tworogu. Jest to sukces i powód do dużej 
satysfakcji. 
 

– Spotkaliśmy się między niebem a ziemią. Czyli na blogu: 
„Między niebem a ziemią”. Jej mieszkanie jest zbiorem 
sentymentalnych pamiątek, mebli, własnoręcznie 
wykonanych przedmiotów – piszą redaktorzy poradnika. 
Zauroczeni niepowtarzalnym stylem łączącym fascynację 
Skandynawią z umiejętnością dostrzegania piękna  
w pozornie nieciekawych przedmiotach, oddali głos swojej 
bohaterce. – W ogóle nie przejmuję się tym, że coś do 
siebie nie pasuje. Po prostu przerabiam stare na nowe. 
Starą meblościankę segmentową z płyty mdf. podzieliłam 
na części i pomalowałam białą farbą akrylową, zamiast 
szybek – zawiesiłam stare, babcine, szydełkowe firanki. 
Skrzynki na owoce pod łóżkiem córki pełnią funkcję 
pojemników na zabawki – zaskakuje pomysłowością 
plastyczka.  
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ODKURZANIE PRZESZŁOŚCI 

Przyszła wiosna, czyli najwyższy czas na porządki. 
Uczniowie SP w Wojsce potraktowali sprawę 
poważnie. Wraz z rodzicami wysprzątali domy, strychy, 
piwnice i… znaleźli mnóstwo zakurzonych skarbów.  
A to babcina zapaska, a to stare żelazko pamiętające 
czasy przedwojenne, to znowu stare fotografie 
miejscowości, jakaś słomianka na chleb, byfyj pełen 
wspomnień. Te zapomniane fragmenty historii 
przynieśli do szkoły, a tam krok po kroku z niezwykłą 
dbałością o szczegóły odtworzono śląski dom sprzed 
lat. W podróż do przeszłości szkoła wyruszyła  
21 marca.  

Regionalny kącik opowiadał o historii Połomii, Wojski 
i Jasiony. Wystawa to jednak zaledwie część atrakcji. Do 
wspólnego „rozprawiania” o tradycjach szkoła zaprosiła 
Ślązaczki z Żędowic: Edytę Koj i Gabrielę Koźlik.
Na scenie zaprezentowali się również uczniowie, którzy 
udowodnili, że świetnie znają gwarę i swobodnie czują się 
w tradycyjnych strojach. W dodatku są przekonującymi 
aktorami i zdolnymi muzykantami. Występy artystyczne 
oklaskiwali m.in. dr Stanisław Zając, Dyrektor Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder oraz pełniąca obowiązki dyrektora ZOPO Sandra 
Seniuk. Śląski dzień przygotowały i poprowadziły 
nauczycielki: Barbara Szalaty i Dagmara Wosz w ramach 
roku Oskara Kolberga, polskiego etnografa i folklorysty.  

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie 
www.twg-kurier.pl 

SZKOLNA PRZYGODA  
Z I-TEATREM 

18. marca już po raz kolejny uczniowie klas 1-3 wybrali 
się do teatru. Nie była to jednak „zwykła” wycieczka… 

Angażując się od stycznia tego roku w projekt 
Internetowego Teatru, któremu patronuje Telewizja Polska, 
dołączyliśmy do coraz bardziej licznego grona szkół z całej 
Polski położonych z dala od wielkomiejskich ośrodków 
artystycznych, które dzięki Internetowi odsłaniają przed 
swoimi uczniami bogaty świat kultury. Ideą projektu jest 
dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy 
wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. W ten 
sposób, podczas specjalnych, bezpłatnych, kodowanych  
przekazów, uczniowie mogą na żywo oglądać spektakle 
nadawane z największych polskich teatrów. Nasza szkoła 
„gościła” już w Białostockim Teatrze Dramatycznym 
i Teatrze Lalek, a ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć 
znakomite przedstawienie pt. „Kot w Butach” wystawiane 
na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Przy wejściu stoją dziewczyny w regionalnych strojach. – 
Witomy wos – mówią gwarą i częstują chlebem  
ze swojskim smalcem. W środku zaskakująca zmiana. 
Zamiast holu szkoły widzimy kącik przypominający dawną 
łazienkę, dalej kuchnia i sypialnia oraz rzędy przedmiotów 
codziennego użytku i pamiątek rodzinnych sprzed wielu 
lat. – Dzień Śląski obchodzimy po raz pierwszy, jednak jak 
widać, w przygotowania zaangażowała się cała 
miejscowość – mówi z nieskrywanym zadowoleniem 
dyrektor, Marcin Paździor. – Celem takiej formy witania 
wiosny, odgrzebywania w domowych szpargałach staroci, 
jest zaszczepienie w dzieciach potrzeby odkrywania 
swoich korzeni, dbania o historię i związane z nią tradycje 
– wyjaśnia.  
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Pokozoł się potym babom, kere szły do grobu Go 
namaścić, dwom uczniom, co szli do Emaus i apostołom 
we Wieczerniku. 

Downi w te świynta wszyscy robili  kroszonki – jajca 
farbiyli, a potym nożykiem łonaczóło sie roztomajte wzory. 
Terozki styknie kupić tako folia, łowinąć nią jajca, wciepnąć 
do wody i już je kolorowo. A jak świynta, to muszą być tyż 
jakie maszkyty – kołocz, zisty abo mazurki. Nojważniyjszy 
je koszyczek ze świynconką. W nim musi być jaki wuszt 
abo szynka, jajca, chlyb, sól i chrzan. Dobrze tyż wciepnąć 
jakiego baranka abo hazoka z ciasta czy z szokolady. A we 
Poniydziałek Wielkanocny trza dać pozor! Styknie ino 
chwila i już baby są mokre. Dycki momy dyngust! Za 
łoblonie wodą dowo sie jakie jajco abo inne maszkyty.  

Zdrowio, szczynścio i radości Wom życza.  

Wesołego Alleluja!  

Karolina Gatys

AUTOSACRUM W KOTACH 

Bezpiecznie za kierownicą. Tak w skrócie można 
podsumować niedzielny poranek w Kotach. 30 marca 
w miejscowym kościele odbyła się msza św. w intencji 
kierowców połączona z poświęceniem niemal 200 
samochodów. Przy kościele natomiast odbyły się 
pokazy samochodowe przygotowane przez Akademię 
Bezpiecznej Jazdy „Lanette” z Potępy.  

– Nie jest sztuką zapiąć pasy, sztuką jest zrobić to dobrze
– przekonywał właściciel szkoły jazdy.  Instruktorzy jazdy 
starali się uzmysłowić słuchaczom jak ważne są szczegóły, 
na których na ogół się nie zastanawiamy takie jak ułożenie
rąk na kierownicy czy sposób zapięcia pasów. Mówili 
również o bezpiecznym przewożeniu dzieci 
w samochodach. Na wyobraźnię gapiów najbardziej 
zadziałały jednak symulacje wypadków samochodowych. 
Dachowanie i głośny odgłos wybuchającej poduszki 
powietrznej zrobiły wrażenie. Miejmy nadzieję, że dzięki 
takim inicjatywom będziemy rozsądniejszymi kierowcami. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Jak czytamy na stronie projektu, nie chodzi tu  
o zastąpienie wizyt w żywym teatrze. Celem twórców  
i-Teatru jest rozbudzanie apetytów młodych widzów i ich 
wychowywanie.  

Niewątpliwie, ten nowatorski projekt daje szanse uczniom 
szkół z niewielkich miejscowości, jak nasza, na spotkanie  
z niezwykłym światem teatru bez konieczności 
organizowania kosztownych i czasochłonnych wypraw. 
Bogaty repertuar przygotowany na ten rok oraz wysoka 
jakość prezentowanych spektakli gwarantują nie tylko 
dobrą zabawę, ale też realizację funkcji edukacyjnych.  
Z niecierpliwością oczekujemy dalszych propozycji 
prezentowanych przez i-Teatr – na pewno tam będziemy. 

Magdalena Michalska 

IDĄ ŚWIYNTA  

Szmaterloki już powoli zaczynają furgać, kwiotki kwitną... 
Wiosna idzie ku nom! Zaś trza bydzie we zogrodku robić, 
plac wysprzątać, bo po zimie wiadomo jak to wyglondo.   
A ze wiosną przidą świynta. Jak wejrzeć łod strony religii to 
idzie nojważniyjszy czas w roku. Cołki Wielki Tydziyń 
zaczyno sie łod poniydziałku. We Poniedziałek Pon Jezus 
poszoł se do Jerolozomiskij Świątyni porzykać. Tam 
łoboczoł, że se handlyrze zrobiyli geszeft. Sprzedowali 
roztomajto gadzina. Siedzieli tyż bankiery i mieli fol 
piniyndzy. We kościele boło sroge larmo. Jak Łon to 
łoboczoł to fest sie wnerwioł! Łobaloł im lady i wszystkich 
wyciep. Jo mu się niy dziwia. Tyż bych ich wyciepła, jakby 
mi we chałupie bajzel zrobiyli. We Wtorek Pon Jezus godoł 
z tymi, kerzy się na Biblii znają. Pedzioł tyż, że bydzie 
koniec świata, Jerolozima sie łozleci i że prziydzie taki 
pikny dziyń, kej Ponboczek zaś prziydzie na ziymia. 
Łopowiadoł tyż roztomajte przypowieści. We Środa Judosz 
spotkoł sie ze innymi ludźmi, co niy pszoli Ponboczkowi  
i łobiecoł im Go wydać. Ugodali sie tak, że jak Jezus 
pódzie se porzykać to łoni poślą wojoków. Te wojoki sie 
skryją kańś za krzokami i bydą czekać na znak. Jak 
Judosz pocałuje Ponboczka to wojoki go chycą. Za to 
dostanie kupa piniyndzy. We Czwortek Pon Jezus ze 
swoimi uczniami spotkoł sie na Łostatnij Wieczerzy. Tam 
wzion i umył im szłapy. Ustanowioł tyż dwa Sakramenty: 
Kapłaństwa i Eucharystii. 

Potym poszoł porzykać do Oliwnyj Zagrody. Tam go chycili 
wojoki i zaprowadziyli przed sądy. Jak już Ponboczka 
skozali na śmierć to czekała go jeszcze Droga Krziżowo. 
Wciepli mu tyn krziż na plecy i kozali ciś na gora. Po 
drodze 3 razy się łobaloł, bo te drzewo, na kerym boły 
grzechy całego świata boło fest ciynżkie. Na drodze 
spotkoł swojo Mamulka, potym Szymona Cyrynejczyka, 
kery mu pomógł, Weronika, co łotarła mu zakrwawiono 
gymba i baby, kere za Nim beczały. Jak już na ta gora 
trefiyli, to Ponboczka seblykli i przibili go do krziża. Potym 
tyn krziż postawili i czekali aż Jezus umrze. Wtedy 
dokonało sie nasze zbawiynie. Ludzie symli Ponboczkowe 
ciało i dali je Jego Mamulce. Potym łowiyneli Go we biołe 
płótna i pochowali we grobie. Tam leżoł cołko Sobota. We 
kościele je adoracjo i świynci sie jodło. Niydziela je 
nojważniyjszym dniym dla wszystkich Katolików. We nocy 
ze soboty na niydziela Ponboczek, tak jak nojprzod 
pedzioł, wyszoł z grobu. 

Foto. „Autosacrum” odbywa się w Kotach każdego roku  
pod koniec marca. Na zdjęciu pokazy samochodowe przygotowane przez  

Akademię Bezpiecznej Jazdy z  Potępy. 
Źródło: www.parafia.koty.prv.pl/ 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
DRODZY RODZICE, BEZ OBAW! 

3 marca do Urzędu Gminy w Tworogu wpłynęło pismo 
Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach dotyczące montażu zespołu anten na 
dachu budynku szkoły podstawowej w Boruszowicach.  
W ostatnim numerze naszego miesięcznika 
poinformowaliśmy, że do tematu wrócimy w kwietniowym 
wydaniu, co niniejszym czynimy. 

Bardzo ważną z punktu widzenia rodziców kwestią  
była kwestia kompatybilności elektromagnetycznej 
wszystkich montowanych urządzeń, między innymi z uwagi 
na możliwość przebywania w budynku szkoły osób  
z rozrusznikiem serca.  

W tej sprawie wypowiedział się wykonawca zadania 
„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa 
informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz 
z punktami dostępu Hot-Spot”, firma STIMO Systemy 
Informatyczne.  

Poniżej publikujemy fragment wyjaśnienia. 

Ze względu na obawy Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach, związanych  
z bezpieczeństwem przedmiotowej instalacji 
teletechnicznej chcieliśmy poinformować, że przewidziane 
w ramach projektu technologie nie stanowią żadnego 
zagrożenia dla życia oraz zdrowia.  

Dobrane konfiguracje stacji przekaźnikowej oraz 
wykorzystywane w nich technologie ze względu na 
niewielkie moce nadajników nie stanowią zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i nie wymagają decyzji  
o uwarunkowaniach środowiskowych. Prosimy również nie 
utożsamiać budowanej sieci pracującej w paśmie 3,6 – 3,8 
Ghz (potocznie zwanej pasmem WiMAX) o mocy 
nadajników EIRP<15W ze stacjami bazowymi operatorów 
telefonii komórkowej, w których to poziom emitowanego 
pola radiowego EIRP liczony jest w kW (1000W) i objęty 
jest wymogiem opracowania raportu oddziaływania  
na środowisko.  

Jednocześnie należy podkreślić, że urządzenia nadawcze 
pracujące w pasmach licencjonowanych wykorzystywane 
do budowy sieci nie będą zakłócać odbioru telewizyjnego, 
jak również żadnego innego urządzenia. Wykorzystywana 
technologia jest stosowana powszechnie, w wielu 
miejscach i nigdzie nie stwierdzono, aby miała ona 
niekorzystny wpływ na pracę odbiorników telewizyjnych itp. 

Szanowni Państwo, realizowana przez Gminy Górnego 
Śląska „inwestycja celu publicznego” ma służyć lokalnej 
społeczności (mieszkańcom Gminy) i ze względu na swój 
charakter podlega pod zapisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 106 art. 30 i 33). 

Docelowo planowane jest uruchomienie darowych tzw. 
socjalnych usług dostępu do Internetu, dla osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Są to osoby 
w sposób szczególnie dotknięte przez los (osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, matki samotnie 
wychowujące dzieci itp.).Dlatego też mając na uwadze 
społeczny charakter przedsięwzięcia oraz brak realnego 
zagrożenia dla osób przebywających w budynku Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach ujętej w projekcie budowy 
sieci szerokopasmowej na terenie gminy Tworóg, liczymy 
na państwa zrozumienie.  

Wszystkie prace oraz rozwiązania techniczne wykonywane 
są z zachowaniem środków bezpieczeństwa i w sposób 
uwzględniający wytyczne służb technicznych 
i uwarunkowań lokalnych i wykonywane są na podstawie 
projektów technicznych przygotowanych przez 
projektantów ze stosownymi uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi.  

Z poważaniem 
STIMO Systemy Informatyczne.

współwłaściciel, Piotr Długosz

POTRAFIĄ SIĘ DOGADAĆ 

Zakończył się cykl spotkań strażackich o charakterze 
sprawozdawczym. Wszystkim zarządom udzielono 
absolutorium. 

Przypomnijmy, że na terenie gminy działa sześć jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: w Tworogu, Boruszowcach-
Hanusku, Wojsce, Kotach, Świniowicach i Połomii. Już po 
raz drugi strażom  przydzielono wspólną pulę pieniędzy, 
którą jednostki reprezentowane przez zarządy dzielą 
między sobą wedle potrzeb. – Myślę, że takie rozwiązanie 
sprawdziło się, strażacy sami decydują o przeznaczeniu 
funduszu, bo sami najlepiej znają potrzeby jednostek –
przyznaje wójt. – W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję 
strażakom za ich zaangażowanie w budowanie 
bezpieczeństwa na terenie gminy – dodaje.  

REWITALIZACJI CIĄG DALSZY 

Wraz z początkiem kwietnia ruszył II etap rewitalizacji 
Urzędu Gminy dotyczący obejścia wokół Urzędu 
Gminy. Wykonawcą jest firma HUCZ Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z Boronowa.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Obejście zostanie wykonane 
z kostki granitowej zgodnie z projektem. Wysokiej jakości 
materiały spowodowały, że prace nie należą do tanich. 
Koszt wykonania obejścia wynosi 666 211,27 zł brutto. 
Inwestycja jest dofinansowana z Unii Europejskiej. 
Jej zakończenie zaplanowano na koniec maja.  
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I MIEJSCE? TO DLA NAS 
PESTKA! 

Uczniowie z SP w Tworogu wydają się niepokonanymi 
sportowcami. Gdziekolwiek się nie pojawią, zdobywają 
pierwsze miejsca.  

5 marca. reprezentantki SP w Tworogu zdobyły I miejsce  
w Międzygminnym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt  
i Chłopców. Najlepszą zawodniczką została Karolina Lis, 
zdobywając 9 bramek. Po pełnym dramaturgii meczu 
uczniowie z Tworoga pokonali po dogrywce i rzutach 
karnych Szkołę Podstawową z Krupskiego Młyna. Będą 
reprezentować powiat tarnogórski w Finale Rejonu 
Lubliniecko-Tarnogórskiego. 

10 marca w Boruszowicach odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Tworóg Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej, gdzie 
obie drużyny z SP w Tworogu zdobyły I miejsca i będą 
reprezentować gminę w Finale Powiatowym w Nakle 
Śląskim. 

Dzień później w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich 
Górach odbył się Finał Powiatowy Tenisa Stołowego. 
Reprezentantki SP w Tworogu zdobyły I miejsce 
drużynowo. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła 
Karolina Lis, II miejsce – Magdalena Skoczylas, III miejsce 
– Jenifer Brol. Drużyna reprezentować będzie powiat na 
Zawodach Rejonu Lubliniecko-Tarnogórskiego. 

Z kolei 13 marca w Nakle Śląskim odbył się Finał 
Powiatowy w Siatkówce Dziewcząt. Siatkarki z Tworoga, 
po zwycięstwach nad Miedarami, Krupskim Młynem, 
Radzionkowem i w finale nad Świerklańcem, awansowały 
do Finału Rejonu Lubliniecko-Tarnogórskiego. 

„KONKURS WIEDZY 
PRZYRODNICZEJ” 

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego w Kalinie wspólnie ze 
Stowarzyszeniem SOPEL oraz Lokalną Grupą Działania 
Spichlerz Górnego Śląska zorganizował konkurs wiedzy, 
który przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych  
z terenu działalności LGD. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele gminy Tworóg.  

Konkurs składał się z trzech etapów (szkolny, gminny, 
finał). Do udziału w I etapie konkursu zgłosiło się 6 szkół: 
Brynek, Herby, Koszęcin, Lubecko, Strzebiń i Rudziniec. 
Dnia 25.02.2014 roku w każdej z wymienionych powyżej 
placówek zainteresowani uczniowie rozwiązywali test. 
Najlepsze dwie osoby z każdej ze szkół biorących udział  
w tym etapie konkursu utworzyły dwuosobową drużynę, 
która reprezentowała ich szkołę w kolejnych etapach 
konkursu. 11 marca został przeprowadzony na terenie 
Gminy Koszęcin II etap „Konkursu Wiedzy Przyrodniczej”, 
w którym rywalizowały szkoły z Koszęcina i Strzebinia. 
Zwycięzcą tej rywalizacji zostało gimnazjum z Koszęcina, 
które w finale reprezentowało Gminę Koszęcin.  

 

 

Finał „Konkursu Wiedzy Przyrodniczej” odbył się 18 marca 
w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie. Tego dnia 
rywalizowały z sobą szkoły gimnazjalne z Brynka, Herbów, 
Koszęcina i Rudzińca. Zwycięzcą „Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczej” okazała się drużyna reprezentująca 
gimnazjum w Koszęcinie:  Sylwia Gajowska, Karolina 
Mazur, drugie miejsce zajęło gimnazjum z Rudzińca, 
a trzecie gimnazjum w Brynku. Laureaci konkursu 
otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyła im kierownik 
Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie Pani Krystyna 
Bartocha wspólnie z przybyłymi gośćmi. Finał konkursu 
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Urzędów 
Gmin: Tworóg – Zastępca Wójta Pan Klaudiusz Wieder, 
Herby – Zastępca Wójta Pani Iwona Burek, Koszęcin –
Wójt Pan Grzegorz Ziaja oraz przedstawiciele LGD 
Spichlerza Górnego Śląska – Prezes Pani Iwona Janic 
i Pan Piotr Gruszka.  

GODNI NAŚLADOWANIA 

Jak każdego roku, w marcu odbył się apel, na którym 
podsumowaliśmy osiągnięcia naszych uczniów 
w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych 
oraz wręczone zostały Stypendia Dyrektora Szkoły. Tym 
razem na spotkanie zaprosiliśmy również naszych byłych 
uczniów: Michała Kaletę, Bogdana Wandzika i Filipa 
Szeląga. Chłopcy pierwsze kroki do swoich sukcesów 
stawiali jako uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
ich obecne osiągnięcia w skali kraju są powodem naszej 
radości, a dla tworoskich uczniów stanowią wzór do 
naśladowania. 

Filip Szeląg ma na liczne koncie sukcesy w łucznictwie, 
wielokrotnie zajął pierwsze miejsca na podium.  Bogdan 
Wandzik zyskał sobie szacunek wysokimi notami 
w zawodach i mistrzostwach sportowych dla osób 
niesłyszących. Natomiast Michał Kaleta wielokrotnie 
udowodnił na Mistrzostwach w brydżu sportowym, że gra 
nie ma dla niego tajemnic. Goście opowiedzieli o swoich 
zainteresowaniach i pasjach, które przekształciły się 
w sukces. Wszystkim obecnym uczniom oraz naszym 
absolwentom życzymy dalszych sukcesów. 

Hanna Pawełczyk

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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GOK – WKRÓTCE PORZĄDNY 
LIFTING 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu ma 
ok. 100 lat. Z wykonanej ekspertyzy wynika, że jego 
stan techniczny jest zły. Niektóre elementy pilnie 
wymagają wzmocnienia, naprawy i wymiany. Dlatego 
też nasze gminne centrum życia kulturalnego musi 
zostać wyremontowane i to jeszcze w tym roku! 17 
marca w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana 
umowa na dofinansowania kosztownego zadania. 

Całkowita wartość inwestycji to 670 tys. zł. Będzie 
realizowana przy współudziale środków zewnętrznych  
z Unii Europejskiej. W tej chwili są przygotowywane 
dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonawcę, co 
nastąpi w kwietniu. Zgodnie z planem remont ma zostać 
wykonany do końca 2014 r. Na liście zadań znalazła się 
wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej  
i elektrycznej, ankrowanie i drenaż budynku oraz remont 
sali widowiskowej.  

To ogromne przedsięwzięcie, które będzie się wiązało  
z utrudnieniami w pracy Gminnego Ośrodka Kultury  
i biblioteki. Jakimi? – Na ten moment tego nie wiemy. Jest 
to uzależnione od wykonawcy i jego metody pracy.  
O takich szczegółach będziemy na bieżąco informować – 
zapewnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grażyna 
Chmiel. Z pewnością jednak czytelnicy będą mieć dostęp 
do książek. Planowane jest przeniesienie do innego 
pomieszczenia lektur i nowości. Czytelnicy będą również 
mogli wesprzeć się filiami biblioteki, które dysponują 
ciekawym księgozbiorem. GOK z kolei będzie prowadzić 
swoją dotychczasową działalność poza zajęciami na 
miejscu.  

Po zakończeniu prac wewnątrz budynku planowane jest 
jego ocieplenie. Będzie to drugi etap remontu budynku.  
Na ten cel zabezpieczono finanse z Regionalnego 
Programu Operacyjnego (RPO) z puli pozakonkursowej  
w ramach Subregionu Centralnego (podregion Bytom). 
Dofinansowanie wynosi 3,6 mln zł i zostanie wykorzystane 
na remont budynków użyteczności publicznej takich jak 
szkoły, przedszkola, kluby sportowe oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. 
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– Nasza gmina ma jedno 
z najmniejszych zadłużeń w powiecie, dlatego nie 
powinniśmy się martwić o wyodrębnienie wkładu własnego 
na realizację planów. Dokumentację techniczną planujemy
przygotować w 2015 r., natomiast wykonawstwo 
przewidziano na lata 2016-2017 – wyjaśnia wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

CZAS SUKCESÓW 

W ostatnim czasie uczniowie Gimnazjum w Brynku 
odnotowali znaczące sukcesy, które najlepiej świadczą 
o tym, że wiejska szkoła może skutecznie konkurować 
z tymi najlepszymi, z największych nawet miast. 

Uczennica klasy III c Dagmara Gluch została Laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, 
a także finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki.  

Uczeń klasy III b Szymon Cogiel został zwycięzcą etapu 
powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
Mały OKR i został nominowany do udziału w etapie 
regionalnym Konkursu, który odbył się 20 marca  
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach. Jury 
przesłuchało ponad 60 recytatorów.  Szymon Cogiel zajął 
w tym konkursie II miejsce.  

Uczennica klasy I b – Urszula Gołkowska została 
finalistką XX wojewódzkiego konkursu historycznego pn. 
„Fakty i mity – starożytna Grecja” dla uczniów klas I 
gimnazjum. Ula rywalizowała z kolegami 
z gimnazjów w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Knurowie, 
Bytomiu, Pyskowicach, Rudzińcu i Żernikach.  

Polski Czerwony Krzyż co roku organizuje Olimpiadę 
promocji Zdrowego Stylu życia.  24 marca odbył się etap 
wojewódzki, gimnazjalistka Monika Kobędza zajęła w  nim 
II miejsce.  Test składał  się z 40 pytań.  Pod uwagę były 
również brane opisy przeprowadzonych akcji 
prozdrowotnych.  

Marzec to tradycyjnie miesiąc zmagań sportowych szkół 
gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt i chłopców. 
W bieżącej edycji rywalizacji międzyszkolnej Gimnazjum 
w Brynku uzyskało bardzo dobre wyniki. 12 marca 
reprezentacja chłopców  wywalczyła w Radzionkowie 
II miejsce w powiecie, ulegając w finale zespołowi 
z Radzionkowa-Rojcy.  

Drużyna dziewcząt natomiast po zaciętych meczach 
zdobyła puchar i I miejsce wśród zespołów 
gimnazjalnych. Zawody dziewcząt odbyły się 14.03.2014 
w Brynku, a uczestniczyło w nich 5 zespołów ze: 
Świerklańca, Ożarowic, Miedar, Radzionkowa-Rojcy 
i Brynka. Rywalizacji poszczególnych drużyn towarzyszył 
żywiołowy doping kibiców, a szczególnie gorący był 
w meczu finałowym naszych gimnazjalistek. Trzymamy 
kciuki za udany start w zawodach rejonowych, które 
odbędą się 9 kwietnia w Radzionkowie. 

 

Foto. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu jest jednym z 
ostatnich na terenie gminy, który od lat upomina się o remont. 
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SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TWORÓG (obowiązujący od 1 stycznia 2014r.) 

POJEMNIK LUB WOREK 
ŻÓŁTY  

– tworzywa sztuczne, metale 
i opakowania 

wielomateriałowe 

POJEMNIK LUB WOREK 
ZIELONY  

- szkło 

POJEMNIK LUB WOREK  
NIEBIESKI  

– materiały papierowe 

Worek z nadrukiem – 
odpady komunalne 

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 
• puste, odkręcone  

i zgniatane butelki  
po napojach (np. PET), 

• puste butelki plastikowe  
po kosmetykach  
i środkach czystości, 

• plastikowe opakowania  
po żywności (np. po 
jogurtach, kefirach), 

• plastikowe zakrętki, 
• folia i torebki z tworzyw 

sztucznych, 
• odpady wielomateriałowe  

(np. kartony po mleku, 
sokach itp.) 

• puszki po napojach, 
konserwach itp. 

• drobny złom metali 
kolorowych (np. zabawki, 
narzędzia itp.)  

• butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności, 

• butelki po napojach 
alkoholowych, 

• szklane opakowania  
po kosmetykach, 

• gazety, książki, katalogi, 
zeszyty, 

• papierowe torby i worki, 
• papier szkolny i biurowy, 
• kartony i tekturę oraz 

zrobione z nich opakowania, 
• tektura falista. 

• odpady higieniczne  
(np. pampersy), 

• ceramika (np. fajans, 
porcelana, naczynia 
żaroodporne, doniczki, 
talerze), 

• artykuły piśmienne, 
• tekstylia. 

NIE WRZUCAMY!!! NIE WRZUCAMY!!! NIE WRZUCAMY!!! NIE WRZUCAMY!!! 
• butelki po olejach 

spożywczych  
i samochodowych, 

• opakowań po olejach 
spożywczych czy 
silnikowych, smarach itp., 

• styropianu, 
• tworzywa sztuczne 

pochodzenia medycznego, 
• gumy, 
• butelek z jakąkolwiek 

zawartością, 
• opakowań po środkach 

chwasto czy owadobójczych, 
• sprzętu AGD 
• puszek po farbach, 
• baterii, 
• opakowań po aerozolach, 

lekach, 
• sprzętu AGD. 

• porcelany, ceramiki  
i doniczek, 

• żarówek, lamp neonowych, 
fluoroscencyjnych  
i rtęci, reflektorów, 
izolatorów, 

• szkła stołowego, szkła 
okularowego, szkła 
żaroodpornego, 

• ekranów i lamp 
telewizyjnych, 

• luster, szyb 
samochodowych, 

• szklanych opakowań po 
lekach. 

• kartonów i tektury pokrytych 
folią aluminiową  
(np. opakowania typu 
tetrapak po mleku, 
napojach), 

• tłustego i zabrudzonego 
papieru (np. po maśle, 
margarynie itp.), 

• kalek: papieru termicznego  
i faksowego, 

• tapet, 
• odpadów higienicznych  

(np. waciki, podpaski, 
pieluchy itp.), 

• opakowań po cemencie i 
innych zaprawach 
budowlanych. 

• odpady wskazane  
do obowiązkowej segregacji, 

• odpady niebezpieczne, 
• przeterminowane leki, 
• odpady z remontów. 

 

R          E          K          L          A          M          A GRUPA WSPARCIA „KROKUSIK” 

42-690 TWORÓG 
ul. Słowackiego 12 

Jeśli masz problem  z alkoholem i potrzebujesz pomocy, 
przyjdź do nas – spróbujemy Ci pomóc. 

Spotykamy się w każdy czwartek  o godzinie  17:30. 

Telefony kontaktowe: 
Heniek 500 548 224 
Tosia 601 393 758 

Nie czekaj, zadzwoń, dołącz do nas  
i ciesz się radosną trzeźwością. 

Nigdy nie jest za późno.  
Czekamy na Ciebie. 


