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Nr 80, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

JAK TE LATA LECĄ! 
Bale karnawałowe są bardzo ważnym elementem przedszkolnego życia. W tworoskim przedszkolu 
organizowane są już od 35 lat! Zdjęcia takie jak powyższe, to świetny pretekst do powrotu 
wspomnieniami do czasu dzieciństwa.  

O placówce i jej początkach przeczytacie na str. 7. 
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KURIER TABLICA 
1 PROCENT DLA OSP 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za 
coroczne przekazywanie 1% podatku strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu.  

Uzyskana z tego tytułu darowizna wspomaga naszą 
jednostkę w jej codziennym funkcjonowaniu, a co za tym 
idzie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, 
jednocześnie podnosząc standard pracy strażaków-
ochotników. Nigdy nie zawiedliśmy się na mieszkańcach 
naszej gminy i dlatego również w tym roku serdecznie 
prosimy o wsparcie naszej jednostki, za co z góry 
serdecznie DZIĘKUJEMY. 

Jeśli masz problem z rozliczeniem PIT – rozliczymy go 
za Ciebie – nie pobieramy opłat! 

Ty przekazujesz nam swój 1% podatku – my 
rozliczymy Twój podatek za 2014 i dostarczymy 
dokumenty do Urzędu Skarbowego za Ciebie. 

Bliższych informacji udziela Sławomir Dramski  
tel. 602-796-458 

 

R          E          K          L          A          M          A 

O        G        Ł        O        S        Z        E        N        I        E 

ZAPRASZAM 
Mgr Krystyna Kwinto 

Tłumacz Przysięgły  
Języka Angielskiego 

Tworóg, ul. Słowików 5 
Tel. 32 450 09 73 

e-mail: k.kwinto@wp.pl 

OFERTA PRACY 

Firma „Simet” z Tworoga poszukuje pracownika na 
stanowisko:  

pilarz-magazynier materiałów stalowych. 

Wymagania: 
dobra znajomość rysunku technicznego 

CV prosimy wysyłać na adres mailowy: 
sekretariat@simet.info.pl 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
HOBBYSTA……………………………………………...str.4 
– Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette 
– Słodki sukces 
– SP w Tworogu gra o medal! 
POD LUPĄ……………………………………………….str.6 
– Milenka chce chodzić 
– Apel 
– Jak te lata lecą! 
KULTURALNIE………………………………….………str.8 
– Tworożanie na lodzie 
– Z cyklu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg 
– Noworoczne klimaty 
– Zostań aktorem! 
– Złota szopka dla gimnazjalistów 
– Bal nad bale 
– Anielskie życzenia 
– Niespodzianka dla jubilatów 
– Dzień seniora w Boruszowicach 
– Walc dla dziadka 
– Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży 
– Bałwanki 3D 
– Malarskie inspiracje 
– Tworogowska dycha po trowie 
– Lekcja życia dla młodzieży 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Ta wieża zatruje nam życie 
– Wiarygodni! 
– Wypalenie zawodowe jej nie grozi 
– Garść ciekawostek z Wojski 
– Nie czekaj, zbadaj się! 
– Gabinet Rehabilitacyjny 
– Zajęcia karate w TG stacji 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W lutowym wydaniu naszego miesięcznika proponujemy 
Wam „podróż  w czasie”. Odwiedzamy miejsce w Tworogu, 
które w pierwszej połowie XX w. sprzyjało zimowej 
zabawie. Mowa o stawie obok tworoskiego pałacu. Pod 
wpływem silnego mrozu stawał się naturalnym 
lodowiskiem. Zobacz jak wyglądała zabawa na str. 8.  

W lutym mija 35 lat istnienia Gminnego Przedszkola 
w Tworogu. To świetna okazja do wspomnień, tym 
bardziej, że w przedszkolu do dzisiaj uczy ktoś, kto 
pamięta jego początki! Więcej na ten temat w dziale „Pod 
Lupą”. 

Z kolei w Hanusku wciąż toczy się batalia o stację bazową 
telefonii komórkowej. Mieszkańcy nie mają zamiaru 
odpuścić, chcą doprowadzić do wstrzymania prac 
i rozbiórki wieży. Czy mają na to szanse? O tym na str. 13. 

Ponadto relacjonujemy obchody Dnia Babci i Dziadka 
w gminie, które jak zawsze dostarczyły jubilatom wielu 
okazji do wzruszeń i opisujemy pewien słodki sukces,
będący zasługą młodej mieszkanki Świniowic…  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Elwira Ecler, Zbigniew Łacisz, Irena Jonecko, Bertold Kubitza,  

Hanna Pawełczyk, Anna Rogala-Goj, Kornelia Sobel, Elżbieta Zawartka 

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

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

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

TAKTYKA JAZDY I PRAWIDŁOWA POZYCJA 

To sposób prowadzenia samochodu lub motocykla 
świadomie obrany przez kierowcę i nastawiony na ściśle 
określony cel. Dobra taktyka pomaga zminimalizować 
ryzyko, przeciwdziałać zagrożeniom za kierownicą, 
zapewnia płynną jazdę oraz sprawność przemieszczania 
się. Pozwala też wytrenować mechanizmy i zachowania  
w wybranych trudnych sytuacjach drogowych i w 
konsekwencji przejechać dany odcinek w sposób 
zaplanowany i świadomy.  Dobry taktyk, nim wyjedzie na 
drogę, potrafi w domowym zaciszu przeanalizować trasę  
i w teorii przygotować się do drogi.  

Podczas organizowania podróży należy pamiętać, że nigdy 
nie poprowadzimy pojazdu poprawnie będąc w stanie 
zmęczenia, pod wpływem alkoholu, czy w stresie. Obraz 
wyjeżdżającej rodziny na wakacje po nie przespanej nocy, 
pakowaniu się, układaniu bagaży znany jest nam 
wszystkim. Niestety, już po pierwszych czterech godzinach 
ciągłej jazdy za kółkiem wyraźnie spada poziom naszej 
koncentracji, sprawność fizyczna, czas reakcji. Według 
badań po 6-8 godzinach jazdy sprawność psychofizyczna 
spada o 40 %. Wzrasta gwałtownie ilość popełnianych 
błędów. Pojawiają się tzw. strefy obojętności, w których 
kierujący staje się jakby „wyłączony”, nie reaguje 
odpowiednio szybko na bodźce zewnętrzne – na tzw. 
sytuacje drogowe. W związku z tym, poza zwyczajnym 
wyspaniem się na dzień przed podróżą i stosownym 
wypoczynku, należy uwzględnić możliwości fizjologiczne 
naszego organizmu. Po 3 pierwszych godzinach jazdy 
róbmy 10-cio minutowe przerwy. Wyjdźmy z samochodu, 
przespacerujmy się. Miejmy na uwadze działanie własnego 
zegara biologicznego i unikajmy jazdy nad ranem  
i wczesnym popołudniem. Nie podróżujmy przejedzeni, ani 
głodni, nie narzucajmy sami sobie osiągnięcia celu  
o określonej porze! Stawianie na pierwszym miejscu 
szybkości przemieszczania się prowadzi do błędów,  
z których rozliczeni możemy być na najbliższym zakręcie. 
Pozostawiajmy więc sobie 10-15 procentową rezerwę 
czasu dojazdu do zaplanowanego miejsca. Wyruszajmy  
w drogę poza godzinami szczytu. Starajmy się nie 
prowadzić więcej niż 10 godzin dziennie (z przerwami). 
Dodajmy, że nie zawsze wybór głównej drogi jest 
najlepszy. Często bywa tak, że sprawniej przemieścimy się 
wybierając drogi wojewódzkie.  

Kiedy już obierzemy właściwą taktykę jazdy, gotowi do 
drogi zasiadamy za kierownicą. I tu kilka uwag  
o prawidłowej pozycji i przygotowaniu do jazdy. 

 

W jaki sposób zapewnić najlepszy kontakt kierowcy 
z fotelem? Plecy kierowcy powinny przylegać do oparcia 
siedzenia, pośladki być ciasno wpasowane w zagłębienie 
łącznika oparcie-siedzisko. Dzięki takiej pozycji kierowca 
dokładnie czuje, co się dzieje z pojazdem w czasie ruchu. 
Jak powinno wyglądać ułożenie rąk? Po maksymalnym 
wyprostowaniu rąk (przy całkowitym oparciu o fotel
samochodowy) kierowca powinien być w stanie położyć 
nadgarstki na godzinie 12 (wyobrażamy sobie kierownicę
jako tarczę zegara). Przedramię pozostawiamy 
wyprostowane, a plecy nie odrywają się od oparcia. Dzięki 
takiej pozycji jesteśmy w stanie prowadzić samochód 
rękami delikatnie zgiętymi w łokciach podczas skrętu 
kierownicą (przy prawidłowym ich ułożeniu na kierownicy 
podczas jazdy). Ważna jest też pozycja nóg kierowcy. 
Kiedy pedał sprzęgła jest całkowicie wciśnięty stopą (całą 
stopą, nie palcami), noga powinna być ugięta w kolanie. 
W ten sposób unikniemy obrażeń w razie wypadku 
(nieudane hamowanie awaryjne) oraz stworzymy warunki 
do łatwiejszego, naprzemiennego obsługiwania pedałów: 
gaz, sprzęgło, hamulec.  

A jak ustawić fotel kierowcy? Siedzenie należy opuścić 
możliwie nisko. Na tyle oczywiście, by nie zasłaniać 
widoku liczników, ale tak, by pozostawał nad naszą głową 
wyraźny dystans do tzw. podsufitki-dachu samochodu. 
Wielu ekspertów ocenia ten dystans jako długość czy też 
szerokość rozłożonej dłoni nad głową. Pozostaje jeszcze 
ustawienie lusterek. Należy to zrobić w sposób 
zapewniający nam jak największą widoczność drogi oraz 
częściowo samochodu (dot. lusterek zew.). Pamiętajmy, by 
nasza pozycja za kierownicą była jak najbardziej pionowa 
(początkowo niewygodna) – zapewnia ona największe 
widzenie brzeżne, tak ważne w obserwacji drogi. Po 
wyregulowaniu zagłówków (ich górna część powinna 
sięgać linii uszu kierowcy, a lepiej jeszcze wyżej), 
zapinamy pasy i ruszamy w trasę! 

Zbigniew Łacisz

TWOROSKA MILICJA –  
KRÓTKIE WSPOMNIENIE  

W latach 1944-1990 w Polsce Ludowej a potem 
w Rzeczpospolitej Polskiej działała milicja obywatelska. 
Ta formacja państwowa o charakterze policyjnym miała 
służyć utrzymaniu ładu publicznego i walce 
z przestępczością. W tym roku mija 70 lat od momentu 
utworzenia milicji obywatelskiej w Tworogu. Stało się to 
dokładnie 6 lutego 1945 r.  

Tworoska milicja podlegała pod komendanturę 
w Gliwicach, ponieważ Tworóg znajdował się wówczas 
w granicach powiatu gliwickiego. Tworoscy milicjanci 
wszelkie sprawy rozpatrywali w budynku gdzie obecnie 
znajduje się restauracja „Adler”. 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Część teoretyczna składała się z testu i odbyła się 
w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu. Opiekunem 
merytorycznym w szkole oraz osobą przygotowującą 
Dorotę do tej części była mgr inż. Elżbieta Zawartka. Suma 
punktów, które uzyskała Dorota za oba etapy dała jej II 
miejsce w województwie i otworzyła drogę do etapu 
ogólnopolskiego. Dorota otrzymała również cenne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów turnieju. 

Foto. Dorota Sus podczas przygotowań widowiskowych przysmaków. 
Zdjęcia udostępniła Elżbieta Zawartka. 

 

SŁODKI SUKCES  

W dniach 21 i 22 stycznia odbył się Wojewódzki 
Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik. 
Wzięła w nim udział mieszkanka naszej gminy – Dorota 
Sus ze Świniowic i zajęła II miejsce. Znalazła się tym 
samym w gronie laureatów i w kwietniu wystartuje  
w etapie ogólnopolskim tego turnieju, który jak co 
roku odbywa się we Wrocławiu.  

Dorota jest uczennicą Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich Górach, a praktykę zawodową 
odbywa w Piekarni-Cukierni Małgorzaty Szyguły  
w Świniowicach. 

Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik to 
konkurs organizowany przez Dolnośląską Izbę 
Rzemieślniczą z Wrocławia oraz Zespół Szkół 
Zawodowych nr 5 z Wrocławia. W tym roku jest to już XX 
edycja tej imprezy. Biorą w nim udział uczniowie klas III 
szkół zawodowych, kształcący się w zawodzie cukiernik. 
Składa się on z dwóch etapów praktycznego  
i teoretycznego. Etap praktyczny w tym roku odbył się  
w Pyskowicach w firmie „Polmarkus”. Tegoroczny temat 
przewodni był bardzo trudny i  brzmiał „Europejska Stolica 
Kultury Wrocław 2016”. Uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać tort wg własnego projektu, ręcznie uformować 
figurki marcepanowe oraz ciastka bankietowe, oczywiście 
wszystko tematycznie związane z Wrocławiem. Jako że  
we Wrocławiu jest mnóstwo uniwersytetów, Dorota 
postawiła na naukę i w tym duchu wykonała tort  
w kształcie uczelni, z marcepanu ulepiła  sowy  
i sporządziła pięknie udekorowane ciastka bankietowe. Do 
części praktycznej przygotowywała się w zakładzie 
cukierniczym w Świniowicach, gdzie żmudnie ćwiczyła pod 
czujnym okiem mistrza – Pani Szyguły. 

Po krótkim odpoczynku Dorotę czeka dalsza ciężka praca 
związana z przygotowaniami do etapu ogólnopolskiego, 
który również składa się z części praktycznej 
i teoretycznej, ale jest znacznie trudniejszy. Wcześniej 
Dorota wygrywała konkursy szkolne, ponieważ jest to 
osoba obdarzona dużym talentem i pasją, a jednocześnie 
pracowita, wytrwała i uparta. Są to cechy, które 
niewątpliwie przy odrobinie szczęścia prowadzą do 
sukcesu. Dorocie należą się ogromne gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.  

Elżbieta Zawartka

SP W TWOROGU GRA O MEDAL! 

16 stycznia rozegrano gminny turniej tenisa stołowego 
w kategorii dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy z naszej szkoły wygrali rywalizację indywidualną 
i drużynową, w efekcie czego awansowali do finału 
powiatowego szkół, który odbędzie się w Tarnowskich 
Górach. Najlepszymi zawodnikami okazali się uczniowie 
klas VI: Julia Pokorska, Sara Bieńko, Jenifer Brol, Michał 
Konieczny, Dawid Pradelok oraz uczeń klasy V: Miłosz 
Ostałowski. Zawodnikom serdecznie gratulujemy! 

Z kolei 23 stycznia rozegrano gminny turniej koszykówki. 
Zwyciężyły drużyny dziewcząt i chłopców z naszej szkoły, 
pokonując SP z Wojski i Boruszowic. Najlepszymi 
strzelcami zawodów byli: Julia Pokorska i Kacper 
Kaczmarek. 27 stycznia w hali MOSiR w Radzionkowie 
odbył się finał szkół podstawowych powiatu tarnogórskiego 
w koszykówce dziewcząt i chłopców. Uczniowie naszej 
szkoły odnieśli kolejny sukces. Drużyna dziewcząt zdobyła 
I miejsce i awansowała do finału rejonu tarnogórsko-
lublinieckiego. Mniej szczęścia mieli chłopcy, zajmując II 
miejsce. Ulegli bardzo dobrze grającej drużynie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. 

Hanna Pawełczyk

Foto. Precyzja, estetyka i artyzm. Dorota Sus po raz kolejny zadziwiła 
swoimi słodkimi dziełami sztuki.  
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KURIER POD LUPĄ 
MILENKA CHCE CHODZIĆ! 

Milena Łysik z Tworoga wkrótce skończy 2 lata. 
Jednak ta wesoła i ciekawska dziewczynka od 
urodzenia zmaga się z poważnymi problemami 
zdrowotnymi.  

W pierwszej dobie życia została przewieziona do Kliniki 
Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu. Dwa 
tygodnie później w związku z pogarszającym się stanem 
zdrowia Milenka została przewieziona do Centrum  
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam postawiono diagnozę 
– wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii. – Po dalszych 
badaniach stwierdzono, że ma uszkodzony układ 
nerwowy, a także cierpi na obustronny niedosłuch,  
w związku z czym od trzeciego miesiąca życia nosi aparaty 
słuchowe – mówią rodzice Mileny.  

Rodzice każdego dnia zastanawiają się czy uda się 
zapewnić córce odpowiednie warunki do skutecznej  
i niestety kosztownej rehabilitacji. Robią co mogą i mają 
nadzieję, że ich córka będzie mogła w przyszłości chodzić  
i normalnie się rozwijać. Obecnie Milena jest pod stałą 
opieką lekarską (neurologa, ortopedy, kardiologa,  
a wkrótce także logopedy). Ponadto trzy razy w tygodniu 
poddawana jest intensywnej rehabilitacji w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła  
w Rusinowicach. Jednak to za mało. Rodzice dążą do 
zapewnienia dziecku rehabilitacji w domu. Muszą też 
nieustannie pamiętać o drogich sprzętach 
rehabilitacyjnych, które aby spełniały swoją rolę, należy 
regularnie wymieniać, a dziecko szybko rośnie… – 
Zdajemy sobie sprawę, że bez systematycznych ćwiczeń 
czy sprzętów stabilizujących postawę ciała, Milena będzie 
miała problemy z poruszaniem się. Widzimy, że 
rehabilitacja przynosi rezultaty, dlatego tak ważne jest 
zapewnienie jej rehabilitacji także w domu – mówią 
rodzice. 

Milence będzie potrzebny balkonik, a także nowy gorset, 
ortezy i aparaty słuchowe. To wszystko niestety kosztuje 
i to nie mało. Rodzice apelują więc do mieszkańców gminy 
o pomoc. 

Milena jest podopieczną Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Słoneczko”, za pośrednictwem której 
można pomóc dziecku.   

Fundacja „Słoneczko”  
77-400 Złotów, Stawnica 33A 

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z 
dopiskiem: Milena Łysik 164/L – darowizna 

Przekaż 1% swojego podatku Milenie!  
Wystarczy w PIT wpisać: 

nr KRS 0000186434,  
cel szczegółowy  1%: Milena Łysik 164/L 

APEL 

Szanowni Państwo,  

Darek Kaszuba jest 17-latkiem, którego marzeniem jest 
gra w piłkę z rówieśnikami i samodzielna jazda na rowerze.
Jest to jednak niemożliwe, gdyż cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce. W walce z chorobą najważniejsza jest 
rehabilitacja. Od momentu jej zdiagnozowania u Darka, 
gdy skończył rok, mój syn jest poddawany systematycznej 
rehabilitacji.  

Po śmierci męża sama wychowuję Darka.  Jest nam 
bardzo ciężko, ale syn jest dla mnie najważniejszy. Moim 
ogromnym pragnieniem jest, aby Darek potrafił 
samodzielnie chodzić. Jest to możliwe, ale pod warunkiem, 
że będzie stale rehabilitowany. Musi  wyjeżdżać  na 
turnusy rehabilitacyjne  i potrzebuje kosztownego sprzętu 
rehabilitacyjnego, na co mnie niestety nie stać.  

Bardzo dziękuję za Państwa dobre serce i  dotychczasową 
pomoc. Niestety zmuszona jestem dla dobra mojego syna 
prosić, aby Państwo nie zapominali o nas. Będę wdzięczna 
za każdą złotówkę wpłaconą na konto fundacji, do której 
Darek należy. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
ul. Łomiańska 5 

01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Tytułem: 10915 Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na 

pomoc i ochronę zdrowia 

Proszę również o przekazanie 1% podatku, wystarczy  
w PIT wpisać: 

KRS: 0000037904, cel szczegółowy 1% podaj: 10915 
Kaszuba Dariusz Jan 

 
Foto. Milenka mimo problemów ze zdrowiem  

jest uśmiechniętą dziewczynką. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Są to bale karnawałowe, festyny rodzinne, mikołajki, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka 
oraz biesiada śląska związana z edukacją regionalną. Dziś 
na przedszkolnych uroczystościach spotykają się ci, którzy 
przed laty do niego uczęszczali, ale w innej roli. Maluchy, 
potem średniaki, starszaki, w końcu uczniowie, studenci… 
Dzisiaj dorośli ludzie z własnymi rodzinami. Gdzie mieli 
oddać swoje pociechy jak nie do przedszkola, które znają 
od podszewki? A dziadkowie? Przecież nie tak dawno 
odprowadzali tam swoje dzieci. – Jak szybko te lata lecą –
mówią z nieukrywanym wzruszeniem za każdym razem, 
gdy obserwują występy swoich wnuków. – To bardzo miłe 
chwile – przyznaje pani Teresa, która mimo 35 lat 
spędzonych na stanowisku przedszkolnego wychowawcy 
nie czuje zmęczenia pracą. – Dzieci napędzają mnie do 
życia, mam wrażenie, że oddają mi trochę ze swojej 
energii. Czasy się zmieniają, rodzice i dzieci też. Każde 
pokolenie jest inne, rządzi się swoimi prawami i ma swoje 
wymagania, ja tylko staram się im sprostać – mówi 
skromnie. Jednak to właśnie ona przez wielu nazywana 
jest dobrym duchem tego miejsca. Dba o edukację 
regionalną dzieci, realizując od wielu lat program 
regionalny „Tworóg moja mała ojczyzna”. – To ważne, by 
w wychowaniu nie pomijać tradycji, lokalnych zwyczajów 
i gwary – mówi dodając, że przedszkole będzie się starać 
o tabliczkę „Godomy po naszymu”, symbolizującą 
przywiązanie do regionu. Pani Teresa zajmuje się też 
dokumentowaniem przedszkolnego życia. Poza 
wspomnianymi kronikami, od 2008 r. publikuje informacje 
na przedszkolnej stronie internetowej, a od jakiegoś czasu 
na facebookowym profilu – zachęcamy do odwiedzin stron. 

Obchody jubileuszu Gminnego Przedszkola w Tworogu 
zaplanowano na wiosnę. Prawdopodobnie w maju 
odbędzie się festyn rodzinny, na który zostaną zaproszone 
przedszkolaki, ich rodzice i dziadkowie, czyli trzy pokolenia 
związane z placówką.  

JAK TE LATA LECĄ! 

Od 1912 r. rolę tworoskiego przedszkola pełniły sale 
klasztoru na ul. Słowackiego (dawniej 
Donnersmarckstrasse). W latach siedemdziesiątych 
XX w. w pobliżu klasztoru powstał jednak nowy 
budynek w całości przeznaczony na działalność 
opiekuńczo-wychowawczą. Nowe przedszkole 
rozpoczęło działalność 4 lutego 1980 r., dokładnie  
35 lat temu. To świetna okazja do wspomnień, tym 
bardziej, że w przedszkolu do dzisiaj uczy ktoś, kto 
pamięta jego początki!  

Rok 1979 r. dla pracowników nowej placówki był bardzo 
aktywny. Trwały intensywne przygotowania do przyjęcia 
dzieci, które wciąż przebywały w klasztorze. W styczniu 
1980 r. pozostało przeprowadzić już tylko przegląd 
centralnego ogrzewania. Wszystko przebiegało zgodnie  
z planem. Kuratorium, nie widząc przeciwwskazań, wydało 
decyzję, zgodnie z którą przedszkole, wówczas 
państwowe, było gotowe do prowadzenia zajęć.  Realnie 
zajęcia ruszyły 4 lutego, zaraz po zimowych feriach. 
Przyjęto ok. 90 dzieci w trzech grupach wiekowych po  
30 osób. Teresa Kołcz, jedna z wychowawczyń, pamięta 
jak bladym świtem szła do kotłowni i własnoręcznie 
rozpalała w piecu, by rozgrzać budynek nim przyjdą dzieci. 
Poza nią przedszkolakami zajmowały się Ewa Balcer  
i Eryka Rutkowska, a dyrektorem została Irena Ciba (swoją 
funkcję pełniła od 1979 do 1995). Na przełomie 1980/1981 
r. do grona nauczycieli dołączyła Renata Klak, która 
podobnie jak pani Teresa pracuje tam do dzisiaj. Kadrę 
stanowiły także Lidia Zielonka (kucharka), Elfryda 
Wrzeciono (intendent), Maria Janoszka i Maria Chmiel. – 
Zdarzało się, że przyjmowaliśmy ok. setkę dzieci, ale to 
zdecydowanie za dużo na nasze warunki – mówi Teresa 
Adamczyk (z dom. Kołcz). Obecnie dzieci są podzielone 
na  cztery grupy (trzy po 25 osób i jedna 15-osobowa). Na 
przestrzeni tych 35 lat kilkakrotnie zmieniali się dyrektorzy. 
W latach 1995 – 1998 pełniącą obowiązki dyrektora była 
Teresa Adamczyk. W 1998 r. dyrektorem została Gabriela 
Ziaja i swoją rolę pełniła do 2006 r.  Od 2006 r. dyrektorem 
Gminnego Przedszkola w Tworogu jest Irena Mrówka.  
Pani Teresa od samego początku prowadziła przedszkolne 
kroniki, z których dowiadujemy się jak kiedyś wyglądały 
zajęcia. Okazuje się, że tak naprawdę niewiele się 
zmieniło. Dobre tradycje wdrożone na początku 
działalności placówki do dziś wyznaczają jej rytm.  

UWAGA!  
NOWY NUMER TELEFONU! 

Poniżej podajemy aktualne numery kontaktowe do 
Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w Tworogu: 

+48 32 450 81 34 

+48 512 950 842 Foto. Tak wyglądała przedszkolna codzienność w pierwszym roku 
działalności placówki.  



8 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
TWOROŻANIE NA LODZIE! 

Pamiętacie zimy z prawdziwego zdarzenia? Ośnieżone 
drzewa, białe drogi, zamarznięte stawy… Czasy, kiedy 
po odśnieżeniu podwórka, ku radości dzieci, 
powstawały prawdziwe góry śnieżne, a czasami niemal 
tunele? Kilkustopniowy mróz sprzyjał zabawom na 
świeżym powietrzu, lepieniu bałwanów, zabawie na 
sankach, a ten ostrzejszy powodował, że powstawały 
naturalne lodowiska. Tak właśnie było w Tworogu 
przed laty.   

Miejscem, które w pierwszej połowie XX w. sprzyjało 
zimowej zabawie był staw obok tworoskiego pałacu. Pod 
wpływem silnego mrozu stawał się naturalnym 
lodowiskiem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców 
wsi. Obecnie takie zabawy uznaje się za skrajnie 
niebezpiecznie, jednak w pierwszej połowie XX wieku nie 
było alternatywy. – Zimy były wtedy inne, mroźne, bogate 
w opady śniegu. Zarówno dzieci, jak i dorośli korzystali  
z lodowiska, na którym grali w hokeja lub po prostu ślizgali 
się na łyżwach lub sankach. Organizowano nawet 
wycieczki szkolne w to miejsce – mówi Fryderyk Zgodzaj. 
Na zdjęciach poniżej udostępnionych przez pana 
Fryderyka widać grupę ludzi (kilku z nich to z całą 
pewnością nauczyciele). Zdjęcie wykonał prawdopodobnie 
fotograf Robert Kläser, autor wielu dokumentalnych zdjęć  
z Tworoga i okolicy. Fotografował przyjęcia weselne, 
pogrzeby, uroczystości gminne, czy wydarzenia 
państwowe. 
 

Po kilku mroźnych miesiącach przychodziła jednak 
wiosenna odwilż i wtedy, sprawiająca tyle radości 
amatorom zimowych rozrywek, gruba pokrywa lodu 
zaczynała przysparzać kłopotów. Kra lodowa napierała na 
tamę przy moście i stanowiła dla niej realne zagrożenie.  – 
W pobliżu mostu znajdowały się słupy – sądziłem, że to 
pozostałość jakiegoś dawnego mostu, nic bardziej 
mylnego. Słupy służyły do łapania kry lodowej. Zdarzało 
się jednak, że słupy nie wystarczały. Przypominam sobie 
pewną wyjątkowo mroźną zimę. Kra lodowa była wówczas 
bardzo gruba. Aby się jej pozbyć do Tworoga przyjechało 
wojsko.  

 

Skruszyli lód ładunkami wybuchowymi. Dźwięk wybuchu 
słychać było na całą wieś – wspomina Fryderyk Zgodzaj. 

A latem? Słoneczna pora roku odkrywała zupełnie inny 
pejzaż. Latem pełen ryb i porośnięty liliami wodnymi staw 
był idealnym miejscem do relaksu. Mieszkańcy łowili tam 
ryby, chętnie pływali łódkami lub po prostu odpoczywali 
słuchając głośnego rechotu żab. Ambroży Krain z Tworoga 
wspomina wysepkę w głębi stawu zamieszkaną przez 
wiele gatunków ptaków. – To był prawdziwy ptasi raj –
mówi. – Od stawu odchodziły dwa koryta rzeczne – jedno 
naturalne (na lewo od apteki), a drugie poprowadzone tak, 
by woda napędzała koło młyńskie. Były też dwa mosty, 
które dokładnie pamiętam. Obok naturalnego koryta, 
właściciel tartaku miał hodowlę ryb – mówi Ambroży Krain. 
– Był to Franz Opara, który ufundował ołtarz św. Józefa 
w tworoskim kościele – uzupełnia Fryderyk Zgodzaj. Do 
dzisiaj można zauważyć ślady tego zbiornika wodnego 
w postaci wyraźnego obniżenia terenu. Zaś widoczne za 
apteką olchy pokazują drogę, jaką płynęła dawniej rzeka. 
„Martwe” koryto nazywano „Tote Arm”. 

Co się stało ze stawem? Pewnego dnia sielanka 
zakończyła się. – Jeden z zakładów chemicznych, 
w pobliżu którego przepływała rzeka, spuścił do niej swoje 
ścieki. Tego dnia życie w stawie wymarło – mówi Fryderyk 
Zgodzaj, który choć był wówczas małym chłopcem, 
doskonale pamięta rzesze śniętych ryb pływających po 
powierzchni wody. Tętniący dotąd życiem staw zamienił 
się w cuchnący ściek. – Wkrótce podniesiono tamę 
i spuszczono wodę – mówi. Ambroży Krain dodaje, że 
innym powodem rezygnacji ze stawu były częste 
podtopienia, a nawet powodzie w okolicy dzisiejszej apteki.
– W pierwszej połowie lat 50. XX w. podczas remontu 
mostu, zlikwidowano tamę. Została tylko zanieczyszczona 
rzeka – wspomina Zgodzaj. Od tamtej chwili minęły 
dziesięciolecia. Natura powoli likwiduje ludzkie błędy. Dziś 
nad rzeką można zaobserwować przewrócone drzewa –
dzieło bobrów. Zwierzęta wracają w to miejsce, 
a zanieczyszczeń jest coraz mniej. Można też, obserwując 
teren, dokładnie wyobrazić sobie dokąd sięgał dawny staw. 

 

Foto. Zimą tworoski staw pokrywał się grubą warstwą lodu, a mieszkańcy 
wsi z radością korzystali z dobrodziejstw natury. W tle po lewej stronie 
widać budynek apteki, a z prawej w oddali dach pałacu – dzisiejszego 

Urzędu Gminy. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Spotkanie przy obiedzie i kawie przebiegało w radosnej 
atmosferze pełnej życzeń zdrowia i ponownego spotkania 
w przyszłym roku. Na zakończenie w imieniu seniorów głos 
zabrała Barbara Izworska, dziękując władzom 
samorządowym za zorganizowanie spotkania oraz
dedykując własny wiersz na okoliczność spotkania. 

Bertold Kubitza

ZOSTAŃ AKTOREM!  

Koło Łowieckie nr 3 „Knieja” Gliwice zaprasza do 
współudziału w niepowtarzalnym przedstawieniu 
„Jasełka na myśliwską nutę” na podstawie „Betlejem
Polskie” Lucjana Rydla. Prapremierę zaplanowano na 
koniec 2015 r. Wkrótce odbędzie się pierwszy casting!  

Pomysłodawcy przedsięwzięcia zapraszają do udziału 
osoby kreatywne, o ciekawej osobowości, poczuciu rytmu 
i talencie wokalnym – zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci 
od 8 lat. Każdy z kandydatów otrzyma tekst fragmentu 
utworu lub piosenkę, którą przedstawi w trakcie 
przesłuchania. Informacje o kandydatach należy składać 
w sekretariacie Domu Kultury w Koszęcinie, które powinny 
zawierać następujące dane: Imię i nazwisko, rok 
urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy 
(w przypadku dziecka telefon do rodzica lub opiekuna 
prawnego). 

Termin castingu: 21 luty 2015 r. Dom Kultury 
w Koszęcinie godz. 18.00. Kontakt do organizatora: 

tel. 34 357 61 04, kom. 662 015 289 

ZŁOTA SZOPKA DLA 
GIMNAZJALISTÓW  

Grupa projektowa z klasy II c, pracująca pod kierunkiem 
pani Kornelii Sobel oraz pani Jolanty Winkler we 
współpracy z panią Katarzyną Bąk i panią Anną Rogalą-
Goj, odnotowała poważny sukces podczas odbywającego 
się w piątek, 23 stycznia i sobotę, 24 stycznia XVI 
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Szopkowych 
w Pyskowicach. Przedstawienie Jasełkowe przygotowane 
wg autorskiego scenariusza Pani K. Sobel „Nim pierwsza 
gwiazda niebo rozjaśni…” zdobyło w przeglądzie Złotą 
Szopkę. 

Nie obyło się bez nieprzewidzianych i humorystycznych 
okoliczności. Młodzi aktorzy, którzy przybyli do Pyskowic, 
musieli się zmierzyć z bardzo poważnym problemem 
technicznym. W całym mieście brakowało prądu. Co 
począć, jeśli istotnym elementem przedstawienia są 
podkłady muzyczne, a drugi plan sceniczny to teatr cieni, 
który potrzebuje lampy zasilanej prądem właśnie. Okazuje 
się, że młodzi artyści i ich opiekunowie stanęli na 
wysokości zadania i… zagrali w światłach… telefonów 
komórkowych. Chór także sobie świetnie poradził. Pani 
Bąk i w ciemności potrafi doskonale grać na gitarze. 
Jednym słowem – siłą swych talentów, pasji, emocji –
wykosili konkurencję. 

Anna Rogala-Goj

(źródło: www.gimnazjumbrynek.home.pl) 

Z CYKLU STOWARZYSZENIA NA 
RZECZ ROZWOJU GMINY 
TWORÓG 

Tym razem Pani Irena Jonecko zachęca nas gwarą do 
chwili odpoczynku, do zatrzymania się i zastanowienia 
czy warto być takim „zalotanym”.  

ZALOTANI 

Dzisiej jest taki świat szalony 
Załatwiosz sprawy zawdy zagoniony 

Tak wartko lotosz wszyndzie 
Na nic nigdy niy mosz czasu 

Przeca wiecznie żyć niy bydziesz 
Zachaltuj te lotanie na chwila 

Bo te lotanie na ziymi wartko mijo 
Siednij się i zrób mało pauza 

Łozbejrzyj jako momy fajno naszo ziymia 
Na zielono trawa, na modre niebo 

To starczy żeby się ze tego radować 
Do szczynścia tak wiele niy trzeba 
Bo co dzisiej wort jest nasze życie 

Łone ino two tako krotko chwila 
Sztopnij i som pomyśl czasym 
Po co Ci wszystkiego aż tyla? 

Irena Jonecko 

NOWOROCZNE KLIMATY 

10 stycznia w Szkole Podstawowej w Tworogu odbyło się 
spotkanie świąteczno-noworoczne dla osób samotnych 
zorganizowane przez sołtysa i radę sołecką Tworoga. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, w tym wójt 
Gminy Eugeniusz Gwóźdź, w-ce przewodniczący Rady 
Gminy Wojciech Żebrowski i dyrektor szkoły Małgorzata 
Ziaja. Uczestników spotkania powitała pani sołtys Gertruda 
Byszewska. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu zaprezentowali 
obecnym program świąteczno-noworoczny gorąco 
oklaskiwany przez seniorów.  
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BAL NAD BALE! 

To był dopiero bal nad bale! Uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Tworogu z okazji Dnia Babci 
i Dziadka postanowili wskrzesić szalone lata młodości 
jubilatów. Trzeba przyznać, że udało im się stworzyć 
iście karnawałowy nastrój, który udzielił się wszystkim 
obecnym na sali. W rytmach takich hitów jak 
„Kawiarenki”, „Nie zadzieraj nosa”, „Rudy rydz”, czy 
„Ob-la-di Ob-la-da” babcie i dziadkowie mogli się 
poczuć jak na prawdziwym dancingu. 

Spotkanie rozpoczęto piosenką „Cała sala śpiewa z nami” 
w wykonaniu nauczycieli i uczniów, po którym zaproszono 
gości do udziału w konkursie „Jaka to melodia”. Na 
udzielających dobrych odpowiedzi czekały nagrody – 
goździk i piosenka w wykonaniu wnuków. Jubilaci wybrali 
także swoją ulubioną piosenkę oklaskując faworyta, zaś 
specjalna maszyna do mierzenia „gorących oklasków” 
wskazała zwycięzcę.  

W końcu wybiła dziesiąta. Dyrektorka Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach, Danuta Wiśniowska,
powitała gości, złożyła im życzenia i zaprosiła na scenę 
małych artystów. Przed publicznością pojawiły się 
przedszkolaki w białych strojach, ze skrzydłami 
i aureolami. Wesołe i rozśpiewane aniołki otoczyły małego 
Jezusa i tańcząc przypominały o niedawno przeżytych 
świętach. Takich anielskich życzeń z okazji Dnia Babci 
i Dziadka nie zapomina się. Jasełka dostarczyły gościom 
wielu wzruszeń i oczywiście okazji do nagrodzenia 
wnucząt brawami. Spotkanie zakończono wspólnym 
poczęstunkiem. 

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej: 
www.twg-kurier.pl 

NIESPODZIANKA DLA 
JUBILATÓW 
Co dać dziadkom, by sprawić im przyjemność? Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Największym dla nich skarbem są 
wnuki i niespodzianki własnoręcznie przez nich wykonane. 
Dlatego też w „Bibliotece na Składowej” w Boruszowicach 
odbyły się warsztaty plastyczne, na których powstały 
prawdziwe skarby dla styczniowych jubilatów. –
Poszperaliśmy i znaleźliśmy w domach wiele 
niepotrzebnych płyt CD. Postanowiliśmy wyczarować 
z nich coś fajnego. Potrzebowaliśmy jeszcze kolorowy 
papier, nożyczki, taśmę dwustronną oraz czarny marker, 
by stare płyty zamieniły się w kolorowe zwierzaki, 
samochodziki i księżniczki. Dzieci miały wielką frajdę, 
a Babcie i Dziadkowie na pewno docenili starania wnuków
– mówi bibliotekarka, Ewa Jaruszowic.  

Wspominano słynny „Elementarz”, który choć nie znajduje 
się na liście szkolnych podręczników, dzięki dziadkom, nie 
jest obcy siedmiolatkom. Był też quiz wiedzy o produkcjach 
filmowych i telewizyjnych takich jak „Sami swoi”, czy 
„Czterej pancerni i pies”. W rywalizacji wzięła udział 
drużyna babć i drużyna dziadków. Tym razem nie 
sprawdziło się często powtarzane zdanie mówiące, że to 
panie są największymi fanami telewizji. Tytuł „Kinomana 
dawnych lat” zdobyły obydwie drużyny. Dodatkową 
atrakcją i ważnym elementem scenicznym były 
przygotowane z wielką dbałością o szczegóły stroje 
uczniów i nauczycieli. Goście zobaczyli prawdziwy przekrój 
przez modę z lat 60. i 70. Spotkanie zakończono przy 
ciastku i filiżance kawy.  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej: 
www.twg-kurier.pl 

ANIELSKIE ŻYCZENIA 

21 stycznia tuż przez godziną 10. na boruszowickich 
drogach dosłownie zaroiło się od babć i dziadków 
zmierzających do przedszkola, by zobaczyć swoje 
pociechy.  

Na korytarzu panowała prawdziwa wrzawa, dziadkowie 
zajmowali miejsca na widowni, a wyraźnie 
podekscytowane dzieci poprawiały swoje stroje… 



11 

 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

DZIEŃ SENIORA W 
BORUSZOWICACH 

W piątek 30 stycznia o godz.16 w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Boruszowicach rozpoczęła się 
uroczystość Dnia Seniora. Trzy pokolenia bawiły się  
i wzruszały obserwując program artystyczny przygotowany 
przez uczniów wszystkich klas – od pierwszej do szóstej. 

 

Tego dnia na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych 
i Ekologicznych w Brynku zrobiło się wyjątkowo tłoczno. 
Z jednej strony usiedli gimnazjaliści i ich nauczyciele, 
z drugiej uczniowie i wychowawcy z Technikum Leśnego. 
Pośrodku przygotowano miejsce dla symboli. Gdy je 
wnoszono wszyscy powstali. To wyjątkowe i godne 
zapamiętania spotkanie rozpoczął modlitwą ksiądz wikary 
z Tworoga, następnie zgromadzona młodzież i ich 
nauczyciele zobaczyli krótki film poświęcony Dniom 
Młodzieży i idei peregrynacji.  

Najmłodsi z ogromnym zaangażowaniem śpiewali, 
tańczyli, recytowali oraz wręczali upominki przygotowane 
własnoręcznie dla babć i dziadków. Starsi uczniowie wzięli 
udział w nastrojowych jasełkach. A szczególnego 
lokalnego kolorytu nadał uroczystości nowo powstały chór 
szkolny, który w barwnych strojach ludowych odśpiewał 
kolędy i pastorałki – także po śląsku. 

Elwira Ecler 

WALC DLA DZIADKA 

„Kochana Babciu żyj sto lat…!” – słowami tej piosenki 
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Wojsce powitali 
swoje Babcie i Dziadków Jak co roku, dziadkowie nie 
zawiedli i szczelnie wypełnili mury sali gimnastycznej. 
Uczniowie przygotowali dla nich wspaniałe przedstawienie, 
w którym nie zabrakło humoru i życzeń.  

PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 

22 kwietnia 1984 roku Ojciec Święty Jan Paweł II 
wypowiada do młodzieży znamienne słowa: Nieście go 
na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do 
ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie 
umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie 
i odkupienie. Życzenie dotyczące przeznaczenia krzyża 
Roku Świętego zostało zapisane na tabliczce i na nim 
zamocowane. Dziś prosty, drewniany krzyż 
Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romanin pielgrzymują po całym świecie. 
27 stycznia symbole dotarły do Brynka…  

Foto. Młodzież z przejęciem  uczestniczyła w tym duchowym 
przygotowaniu do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. 

Był też czas na wspólne rozważania o tym co trudne 
i wymagające wysiłku oraz pokonywania własnych 
ograniczeń, a także moment na indywidualną refleksję 
i modlitwę. 

Całość uświetniona była piękną dekoracją i piosenkami. 
Jednak wisienką na torcie okazał się występ dziewczynek, 
które na finał przedstawienia przeniosły dziadków do 
Wiednia i zatańczyły „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego. 

Hanna Blacha 
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

BAŁWANKI 3D 

20 stycznia, podczas warsztatów plastycznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu, dzieci postanowiły „ulepić” 
bałwanki… – Styczniowa aura za oknem nas nie 
rozpieszcza, brakuje nam słońca i śniegu. Postanowiliśmy 
więc rozweselić nieco klimat i zamiast śniegowego 
bałwana stworzyliśmy bałwana z papieru w wersji 3D – 
relacjonuje plastyczka, Jolanta Warzecha.  

Koniecznie zajrzyj na stronę www.gok-tworog.pl –  
w zakładce „zabawa w artystę” znajdziesz zdjęcia  
z zajęć.  

• 17 luty godzina 17.00 – „Pajacyki” – warsztaty 
lalkarskie wzorowane na twórczości Tadeusza 
Makowskiego 

• 24 luty godzina 17.00 – „Autoportret" – maluj jak 
Tadeusz Makowski - atrakcyjne techniki malarskie 
(nie tylko ) dla początkujących 

• 3 marzec godzina 17.00 – „Kolory i kształty” – 
inspiracje malarstwem Tadeusza Makowskiego – 
atrakcyjne techniki plastyczne (nie tylko) dla 
początkujących 

TWOROGOWSKA DYCHA  
PO TROWIE 
Zapraszamy wszystkich fanów biegania na 
bieg „Tworogowska dycha po trowie”. 

Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Start w sobotę 
9.05.2015 o godzinie 12:00 w miejscowości Tworóg przy 
Szkole Podstawowej (ul. Szkolna 15). 

MALARSKIE INSPIRACJE! 

Zaraz po feriach zimowych w GOK-u rusza cykl 
warsztatów – „Portrety dzieci”, inspirowanych 
twórczością Tadeusza Makowskiego, które poprowadzi 
Jolanta Warzecha.  

Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży oraz par 
międzypokoleniowych (dziecko od lat 5 z osobą dorosłą). 
Każde spotkanie będzie okazją do wspólnych przeżyć 
estetycznych, tropienia inspiracji, zabawy z ilustracją, 
technikami malarskimi, literaturą, dźwiękiem i słowem. 
Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa prac na 
wernisażu podczas corocznego spotkania „Babiniec 2015”, 
odbywającego się w GOK w Tworogu.  

Wstęp – wolne datki na materiały do pracowni. 

Szczegóły na stronie internetowej  
www.tworog.pl 

LEKCJA ŻYCIA DLA MŁODZIEŻY 
 
W ciepły, choć styczniowy poranek, do Gimnazjum 
w Brynku zawitali jak co roku mieszkańcy Domu Opieki 
Społecznej w Miedarach. Tegoroczne spotkanie zaczęło 
się od  niezwykłego przedstawienia jasełkowego: „Podaruj 
drugiemu człowiekowi swój czas” w reżyserii pani Gabrieli 
i pana Krzysztofa (pracowników DPS). Ten przepiękny 
spektakl w wykonaniu naszych przyjaciół, wprowadził 
uczniów i  nauczycieli w klimat Świąt Bożego Narodzenia 
i przypomniał nam, co w życiu każdego człowieka jest 
najważniejsze. Ogromne brawa po przedstawieniu, 
a w czasie jasełek cisza i skupienie, potwierdziły niezwykły 
klimat tego spotkania. Na zakończenie nasi uczniowie 
wręczyli upominki mieszkańcom DOS-u z Miedar i ich 
opiekunom. 

Kornelia Sobel
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
TA WIEŻA ZATRUJE NAM ŻYCIE! 

Jest 27 stycznia. Z nieba pada mokry śnieg, jest 
wilgotno i zimno. Pogoda zdecydowanie nie sprzyja 
spacerom. A jednak mieszkańcy Hanuska nie zważając 
na przeszkody licznie przybywają na ul. Słowiańską, 
przy której trwa budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej. Mają zamiar zrobić wszystko, by nie 
dopuścić do kontynuacji prac. Są zdeterminowani  
i rozżaleni. – Dlaczego nikt się nas nie pytał o zdanie  
w tej sprawie. Nie chcemy mieszkać obok czegoś 
takiego! – mówią.  Z mieszkańcami ramię w ramię stoi 
wójt Eugeniusz Gwóźdź z plikiem dokumentacji  
w ręku. – Będziemy zabiegać o uchylenie decyzji – 
mówi zdecydowanie.  

Sprawa toczy się od wielu miesięcy. Wszystko zaczęło się 
od wydania 29 lipca minionego roku przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach pozwolenia na budowę 
stacji. Gmina nie była stroną w postępowaniu, nasi 
samorządowcy dowiedzieli się o inwestycji dopiero miesiąc 
po wydaniu pozwolenia na budowę (28 sierpnia wpłynęło 
do Urzędu Gminy w Tworogu pismo w tej sprawie).  
3 grudnia ruszyła budowa. Mieszkańcy zaczęli się 
obawiać, że ponad 50-metrowa wieża będzie przede 
wszystkim szkodliwie oddziaływać na ich zdrowie  
i niekorzystnie wpłynie na estetykę miejscowości. – Kto 
chciałby mieszkać obok czegoś takiego – pyta retorycznie 
rozgoryczony mieszkaniec. Już dzień później, 4 grudnia, 
wysłano jedno z wielu pism z prośbą o wstrzymanie prac 
do czasu konsultacji społecznych, jednak bez rezultatu. – 
Starosta tarnogórski nie widzi podstaw do wstrzymania 
robót budowlanych – czytamy w odpowiedzi. Coraz 
bardziej zdenerwowani mieszkańcy szukają pomocy, 
konsultują się z prawnikami i piszą kolejne pisma. – 
Inwestor twierdzi, że utrudniamy budowę. Owszem, ale oni 
utrudnią nam całe życie, zatrują je! – mówi bez ogródek 
Bronisław Reichel wertując stos dokumentów. – To jest 
nasz protest do starostwa podpisany przez niemal  
180 osób – wskazuje odpowiednie papiery. Bronisław 
Reichel mieszka niedaleko prywatnej działki, na której 
prowadzona jest budowa. Codziennie obserwuje 
postępujące prace i ma do nich wiele zastrzeżeń. Twierdzi 
m.in., że inwestycja prowadzona jest niezgodnie  
z zatwierdzonym projektem, jak również, że inwestor 
bezpodstawnie korzystał z działek sąsiadujących celem 
dojazdu do terenu budowy. – Jak to możliwe, że budowa 
stacji była w toku, a dojazdu do działki nie było? – 
zastanawia się.  

Od samego początku mieszkańcy mogli liczyć na wsparcie 
wójta i pracowników Urzędu Gminy. – To należy wyraźnie 
podkreślić. Pomagają nam jak tylko potrafią. Mam 
nadzieję, że nasze wspólne starania przyniosą efekt – 
mówi pan Reichel. Liczne pisma gminy i mieszkańców z 
prośbą o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia 
na budowę przyniosły pożądany rezultat. 9 grudnia 
Starostwo Powiatowe wydało taką decyzję. Nie uspokoiło 
to jednak społecznych niepokojów, które doprowadziły do 
zorganizowania 22 grudnia na sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach spotkania z mieszkańcami. 

Wzięli w nim udział radni powiatowi, przedstawiciele 
gminy, powiatu i inwestorzy. Głos zabrał m.in. naczelnik 
Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach, który powiedział, że 
pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zapewnił jednak, że 
Starostwo weźmie pod uwagę zdanie każdej strony, 
wszystko przeanalizuje i stwierdzi, czy decyzja powinna 
być uchylona czy nie. Z kolei przedstawiciel inwestora 
omówił zasady działania wieży telefonii komórkowej 
starając się przekonać mieszkańców, że ich obawy są 
nieuzasadnione, że przed oddaniem do użytku wieży 
wykonuje się odpowiednie pomiary prowadzone przez 
certyfikowane laboratoria, a wysokość wieży wynika z 
faktu, że sygnał musi ominąć przeszkody. Podał też inne 
miejsca, np. centrum Warszawy, gdzie stoją podobne 
wieże. Zaprosił również mieszkańców do samodzielnego 
wybrania firmy pomiarowej i uczestnictwa w pomiarach, 
zapewniając, że koszty pokryje inwestor. Jednak to na nic, 
mieszkańcy chcą, by wieża stanęła w innym miejscu. Wójt 
zaproponował więc kilka innych lokalizacji budowy wieży 
akceptowanych przez mieszkańców – na obrzeżach wsi. 
Przedstawiciel inwestora nie ukrywał jednak, że są nikłe na 
to szanse, aczkolwiek każda rozmowa może wnieść coś 
nowego. Długą i trudną dyskusję zakończono, sprawa 
jednak toczy się dalej, a mieszkańcy nie wydają się 
uspokojeni. 13 grudnia gmina wysłała kolejne pismo 
o uchylenie decyzji.  

27 stycznia na ul. Słowiańskiej gromadzą się ludzie (zdj. 
powyżej). Już po 15 minutach ich ubrania są mokre, 
a śnieg, nie bacząc na nikogo, uparcie pada dalej. 
Mieszkańcy Hanuska, o dziwo, nie wydają się zmarznięci. 
Zdaje się, że emocje towarzyszące sprawie skutecznie ich 
rozgrzewają. – Nie pozwolimy im tu wjechać – mówi 
zdenerwowany pan Reichel. Na Słowiańską wkrótce 
docierają pracownicy powiatowego nadzoru budowlanego, 
by przeprowadzić kontrolę. Początkowo mieszkańcy 
spokojnie obserwują czynności kontrolne, szybko jednak 
emocje biorą górę. Rozpoczyna się nerwowa dyskusja. 
Wójt Eugeniusz Gwóźdź aktywnie bierze w niej udział 
popierając swoje wypowiedzi odpowiednimi 
dokumentami… W momencie oddania gazety do druku 
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę nadal było 
w toku. Sprawa pozostaje otwarta, tymczasem na 
ogrodzonej działce widać już szkielet wieży powoli 
wynurzającej się z ziemi.  
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WIARYGODNI! 

4 grudnia minionego roku Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu została wyróżniona 
w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła  
i znalazła się gronie najlepszych podstawówek w kraju. 
SP w Tworogu zajęła wysokie miejsce wśród 
wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie  
w oparciu o wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów 
opracowane przez CKE. Udział w Programie jest także 
potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą 
infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim 
uczniom. W procesie weryfikacji bazy  
i bezpieczeństwa tworoska podstawówka uzyskała 
łącznie 235 punktów. 
 
Na czym polega sukces szkoły? Podstawówka funkcjonuje 
od 1931 r. Przez wiele lat zmieniała się dostosowując 
budynek i ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów. Dzieci 
uczą się w odnowionych salach lekcyjnych wyposażonych 
w pomoce dydaktyczne, w tym w nowoczesne sprzęty: 
rzutniki, tablice interaktywne, laptopy, kamery, 
odtwarzacze CD. Jednak nawet najwyższej jakości sprzęty 
nie gwarantują sukcesu. – Bardzo ważnym elementem 
budującym zaufanie społeczne do szkoły są jej relacje ze 
środowiskiem zewnętrznym i rodzicami – twierdzi 
dyrektorka placówki Małgorzata Ziaja. 

Chodzi o otwartość szkoły na środowisko, w którym 
funkcjonuje oraz wsparcie ze strony mieszkańców  
i organizacji działających na terenie gminy. Ważna jest 
także współpraca z rodzicami, którzy mogą przyjść  
i rozmawiać o problemach wychowawczych, licząc na 
realne wsparcie. Dyrektorka zdecydowanie podkreśla 
jednak, że wiarygodna szkoła, nie oznacza szkoły idealnej. 
– To byłoby nierealne. Wiarygodna szkoła, to placówka, 
która stara się rozwiązywać problemy wychowawcze, 
stworzyć ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom 
uczniów, jest to także miejsce bezpieczne, do którego 
można posłać swoje dziecko z przekonaniem, że jest  
w dobrych rękach – mówi. 

 

WYPALENIE ZAWODOWE  
JEJ NIE GROZI 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce pracuje 
od 2006 r. Szybko zyskała zaufanie i sympatię swoich 
uczniów. Jest kreatywna i pełna energii. Jak sama 
twierdzi nigdy nie przestaje pracować, a najlepsze 
pomysły wpadają jej do głowy na… urlopie. Grażyna 
Nierychło, nauczycielka języka niemieckiego,
niedawno została doceniona przez niezależnych 
obserwatorów. Znalazła się w gronie laureatów 
ogólnokrajowego konkursu i wkrótce wyjedzie na 
zagraniczne stypendium… 

– Jest autorką nieszablonowych lekcji języka niemieckiego, 
na których uczniowie poznają niemiecką kuchnię zajadając 
się białymi kiełbaskami ze słodką musztardą, czy pisząc 
listy do fabryki BMW w Monachium lub klubu piłkarskiego 
Borussia Dortmund. Cieszy się niepodważalnym 
autorytetem wśród dzieci, które podziwiają ją za rozległą 
wiedzę, umiejętność przekazania trudnych treści w prosty 
sposób oraz za wyrozumiałość – mówi o nauczycielce 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, 
Marcin Paździor. Ona sama skromnie stwierdza, że stara 
się po prostu przełamywać stereotypy i pokazać język 
niemiecki od innej strony, oswoić go i zachęcać do jego 
nauki. By to osiągnąć podgląda dobrych pedagogów 
i wykorzystuje ich praktyki dydaktyczne na swoich 
lekcjach. Nie ukrywa, że wielokrotnie inspirowała się 
pomysłami swojej przyjaciółki anglistki. W efekcie 
uczniowie nie mogą narzekać na nudę: uczestniczą 
w Europejskich Wieczorach Filmowych, podczas których 
oglądają filmy w oryginalnych językach; przygotowywani 
przez panią Grażynę biorą udział w wielu konkursach 
językowych zdobywając wysokie noty; piszą listy w języku 
niemieckim do firm, ambasad czy drużyn niemieckich 
i najzwyczajniej w świecie dobrze się bawią! 

Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli Języka 
Niemieckiego zorganizował Wydział Rozwoju Kompetencji 
Językowych ORE w Warszawie. O naborze kandydatów 
pani Grażyna dowiedziała się w Stowarzyszeniu 
Nauczycieli Języka Niemieckiego w Katowicach, którego 
jest aktywnym członkiem. Uznała, że musi spróbować, tym 
bardziej, że nagrodą było stypendium i pobyt w Bawarii, 
podczas którego nauczyciel będzie poznawać lokalną 
kulturę, zwiedzać miejscową szkołę i obserwować lekcje. –
Bodźcem była też chęć rozwoju kompetencji językowych. 
Taka nagroda to ogromna motywacja do dalszego rozwoju, 
na którym bardzo mi zależy – mówi pani Grażyna. 
W styczniu dowiedziała się, że jest jednym z ośmiu 
laureatów i jeszcze w tym roku wyjedzie do Niemiec. –
Następnego dnia w szkole powitano mnie brawami. To 
było bardzo miłe – mówi. – Cieszę się, że będę mieć 
okazję spojrzenia na naukę języka z innej strony, 
z pewnością wiele mnie to nauczy – przyznaje.  

– Obserwując pracę Pani Grażyny, mogę stwierdzić bez 
wątpienia, że nauczanie języka jest jej ogromną pasją. 
Wyjazd na stypendium na pewno stanie się 
uhonorowaniem dotychczasowej, wzorowej pracy 
pedagogicznej – mówi Marcin Paździor. Pozostaje 
pogratulować!  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat 
Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia wszystkich kryteriów  
i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. 
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„GARŚĆ CIEKAWOSTEK  
Z WOJSKI…” 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce ostatni 
miesiąc obfitował w liczne wydarzenia kulturalne  
i konkursy. Do jednego z najważniejszych należy zaliczyć  
I miejsce w XII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
Chór szkolny, pod kierownictwem Róży Neumann,  
17 stycznia w Dąbrówce zajął w tym przeglądzie I miejsce! 
Jednak to nie wszystkie nagrody zdobyte przez naszych 
uczniów: Karolina Popielarz zajęła III miejsce w kategorii 
solistów, a uczęszczająca do Gminnego Przedszkola  
w Wojsce Agnieszka Szkolik miejsce II. 

W ramach szkolnego koła dziennikarskiego, 20 stycznia 
odbyło się długo już planowane spotkanie z Bożeną 
Mazalik – pisarką mieszkającą w Wojsce (zdj. poniżej). 
Uczniowie, jak na prawdziwych dziennikarzy przystało, 
pytali panią Mazalik o jej zainteresowania, pasje i przede 
wszystkim o podróże. Szkoła otrzymała również prezent od 
autorki – jej książkę „Baba na safari”  z autografem. 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za miłe 
spotkanie! 

GABINET 
REHABILITACJI 

przy SPZOZ Tworóg 

CZYNNY W GODZ. 15.30 – 18.30 

W gabinecie przeprowadza się: 

• zabiegi fizykoterapii (codziennie) 
• masaż ręczny (poniedziałek, środa, piątek) 

Osobista rejestracja w Gabinecie Rehabilitacji 
codziennie w godzinach pracy personelu 

Gabinet Rehabilitacji przyjmuje pacjentów 
zameldowanych w gminie Tworóg i zadeklarowanych  

w SPZOZ Tworóg.  

Gabinet nie posiada kontraktu z NFZ.  
Jest finansowany ze środków gminy Tworóg  

i własnych przychodni  
w ramach programu  

„Zapobieganie chorobom układu kostno-stawowego”.  W styczniu nasi uczniowie zaprezentowali też swoje 
zdolności plastyczno-recytatorskie. Odbył się bowiem 
szkolny konkurs plastyczno-recytatorski, którego tematem 
przewodnim była książka Rene Goscinne’go  
pt. „Mikołajek”. Zadaniem uczniów klas młodszych było 
zilustrowanie jednego z wybranych rozdziałów przygód 
Mikołajka, z kolei klasy starsze miały już trudniejsze 
zadanie, gdyż recytowały wybrany przez siebie fragment 
książki.  

Hanna Blacha 

NIE CZEKAJ, ZBADAJ SIĘ! 

Mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka 
piersi. Mimo to nadal mniej niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi! Zachęcamy kobiety 
w wieku 50-69 lat do profilaktyki związanej z rakiem piersi 
– jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. 

Szczególnie apelujemy do Pań z rocznika 1965, ponieważ 
w tym roku wchodzą do Programu (wiąże się to  
z możliwością badania bezpłatnego i bez skierowania).  

 

ZAJĘCIA KARATE   
W TG STACJI! 

4 lutego podczas zajęć karate w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu na sali pojawiła się ekipa telewizyjna  
realizująca program dla TG Stacji. Relację będzie można 
zobaczyć na stronie internetowej www.tgstacja.pl. 
Pierwszą emisję zaplanowano na 10 lutego.  

W Tworogu mammografię będzie można wykonać  
18 lutego przy Urzędzie Gminy,  ul. Zamkowa 16  

 
Jak się zarejestrować? 
Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 666 24 44. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach 
dostępne są również na stronie internetowej 
www.mammo.pl 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto. W Hanusku wciąż toczy się batalia o stację bazową telefonii 
komórkowej. Mieszkańcy nie mają zamiaru odpuścić, chcą doprowadzić 
do wstrzymania prac i rozbiórki wieży (na zdj. po lewej plac budowy, po 

prawej wzburzeni mieszkańcy).  

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. W dziale „Kulturalnie” przeczytacie jak w gminnych placówkach 
oświatowych obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Na zdj. powyżej 

uczniowie SP w Tworogu wspominający „Elementarz”.  Poniżej – jasełka 
przedstawione podczas Dnia Seniora w ZSP w Boruszowicach. 


