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Nr 81, 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 

KTO JESZCZE POJAWIŁ SIĘ 
NA OSTATKACH W WOJSCE? 

WIĘCEJ O POŻEGNANIU KARNAWAŁU 
W DZIALE „POD LUPĄ”.
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KURIER TABLICA 

 

 

R          E          K          L          A          M          A 

O        G        Ł        O        S        Z        E        N        I        E 

POMÓŻMY PIOTRKOWI! 

 

Aby przekazać 1% podatku należy wpisać w zeznaniu podatkowym 
Nr KRS Fundacji „Złotowianka”: 0000308316, cel szczegółowy: 

Koim Piotr K/135. 

Darowizny można przekazywać na konto fundacji „Złotowianka”,  
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów: Spółdzielczy Bank Ludowy 
Zakrzewo, 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010, w tytule przelewu 
należy wpisać: darowizna na rzecz Koim Piotr K/135. Darowiznę 
można też przekazać poprzez system PayPal na adres 
kontakt@fundacjazlotowianka.pl koniecznie dopisując Piotr Koim 
K/135 w miejscu na temat/tytuł. 

 

http://fundacjazlotowianka.pl/?koim-piotr-k-135%2C1386 

https://www.facebook.com/Piotrek.wracajdogry 

wracajdogry.piotrek@gmail.com 

Nasz młodszy brat, Piotrek Koim, ma 16 lat. W zeszłym roku 
doświadczył traumatycznego urazu mózgu, w wyniku którego zapadł 
w śpiączkę. Szczęśliwie dla nas już z niej wyszedł. Piotrek opuścił 
klinikę Budzik, czeka go jeszcze jednak bardzo długa i kosztowna 
rehabilitacja, zarówno w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak i w domu. 
Dzięki niej będzie mógł powrócić do pełnej sprawności. Piotrek 
bardzo chciałby znowu mówić, chodzić i zagrać w piłkę nożną, którą 
zawsze bardzo kochał. Niestety w tej chwili nie może tego zrobić. 
Koszty rehabilitacji są ogromne i znacznie przekraczają nasze 
możliwości finansowe, dlatego bardzo prosimy o wsparcie.  

Pomóżmy Piotrkowi wrócić do gry! 
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KURIER WSTĘPNIAK 
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– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
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– Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette 
– KS Karate Tworóg na podium 
POD LUPĄ……………………………………………….str.8 
– Ostatkorze w Wojsce  
– Połomskie bery 
– Tanecznym krokiem 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.10 
– Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
– Akademia powróciła! 
– Z cyklu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg 
– Zaczytana klasa II 
– Kubusiowe święto 
– Mistrzowie słowa mówionego 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Burza w szklance wody  
– Śnieg topnieje, brudy wychodzą… 
– „Nakręcamy się pozytywnie” 
– Zapisy dzieci do przedszkoli gminnych 
– Już 7 lat z Wami! 
  

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Minęło siedem lat od chwili wydania pierwszego numeru 
naszego miesięcznika. Z wielkim sentymentem 
wspominamy nasze pierwsze kroki na wydawniczym 
gruncie i ogromnie się cieszymy mogąc z Wami świętować 
nasze siódme urodziny. Dziękujemy Wam za zaufanie 
i życzliwość! Z okazji urodzin do każdego numeru 
marcowego wydania „TWG Kuriera” dołączamy mały 
upominek.  

Co jeszcze dla was przygotowaliśmy? Piszemy m.in. 
o ostatkach. Tegoroczny karnawał w gminie Tworóg 
upłynął pod hasłem balów maskowych. Bohaterami zabaw 
były przede wszystkim dzieci, ale nie tylko… 
Więcej o pożegnaniu karnawału przeczytacie w dziale 
„Pod lupą”.  
Ponadto zapraszamy na zajęcia karate, wspominamy ferie 
zimowe i uczymy właściwych zachowań za kierownicą. 
Pamiętamy też o 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej, 
w której ucierpiało tak wielu niewinnych ludzi. 
Oświadczenie Rady Gminy w tej sprawie znajdziecie 
w dziale „Sesja”.  

 

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, Zbigniew Łacisz, Irena Jonecko, Bertold Kubitza, Anna Kupka 

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. 



4 

 

TWG 

KURIER SESJA 
OŚWIADCZENIE RADY GMINY 
TWORÓG DOTYCZĄCE 
UPAMIĘTNIENIA 70. ROCZNICY 
TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 

Dokładnie 70 lat temu Górny Śląsk zajęła sowiecka Armia 
Czerwona. Niestety Armia ta, co potwierdzają fakty 
historyczne, chociaż wyparła z tych terenów wojsko  
i władze hitlerowskich Niemiec, nie przyniosła wolności ani 
Polsce, ani Polakom. W tragicznej sytuacji znalazła się 
miejscowa ludność śląska, wobec której podjęto szereg 
działań o charakterze zbrodniczym. Działania wobec 
miejscowej ludności cywilnej bardzo często naznaczone 
były masowymi mordami, gwałtami, grabieżami  
i dewastacją materialnego dziedzictwa, tworzeniem 
przyzakładowych obozów pracy oraz obozów 
koncentracyjnych, a także deportacjami do Związku 
Radzieckiego oraz wysiedleniami Ślązaków 
zweryfikowanych jako Niemcy. Tym działaniom 
towarzyszyły nadużycia o charakterze materialnym oraz 
nieuzasadnione aresztowania. 

Liczba ofiar Tragedii Górnośląskiej nie jest znana do dziś. 
Szacuje się, że samą akcją masowych wywózek do 
katorżniczej pracy na terenie byłych republik ZSRR objęto 
co najmniej 40 tys. mężczyzn. Według innych źródeł liczba 
deportowanych wynosi ok. 100 tys. osób. Tylko nieliczni 
wrócili do domu po kilku latach niewolniczej pracy. 

Należy podkreślić, że w okresie od 1945 roku do przemian 
ustrojowych w Polsce w 1989 roku, czyli przez blisko  
45 lat, zbrodnicze działania wobec ludności Górnego 
Śląska były objęte nakazem milczenia ze strony władz 
PRL. Żyjącym ofiarom Tragedii Górnośląskiej głównie z lat 
1945-1948 zakazano pod groźbą surowych kar mówić  
i pisać o swoich przeżyciach i doznanych krzywdach. 
Rodzinom pomordowanych i deportowanych również 
nakazano milczenie. Podręczniki do nauki historii nie 
zawierały żadnych informacji na ten temat. 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tworóg pragnie 
złożyć wyrazy pamięci i uszanowania ofiarom Tragedii 
Górnośląskiej w szczególności mieszkańcom gminy 
Tworóg i ich rodzinom, które zginęły, bądź doznały 
krzywdy i cierpienia w wyniku tych tragicznych wydarzeń. 

Rada Gminy stoi na stanowisku, że Rzeczpospolita Polska 
powinna poczuwać się do dokonania zadośćuczynienia 
ofiarom Tragedii Górnośląskiej. 

 

23 lutego podczas sesji Rady Gminy podjęto uchwałę 
nr IV/41/2015 w sprawie przyjęcia powyższego 
oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 70. Rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej.  

Po sesji w kościele parafialnym w Tworogu odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji zmarłych internowanych, 
prześladowanych mieszkańców Górnego Śląska z racji 70.
rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Następnie władze gminy 
wraz z radnymi, zainteresowanymi osobami, pocztami 
sztandarowymi i orkiestrą dętą przeszły pod pomnik 
poświęcony pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań, by złożyć im hołd.  

Wydarzenie koresponduje z uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego (nr IV/55/2/2014), na mocy której 
ogłoszono rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii 
Górnośląskiej 1945.  
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TWG KURIER – SESJA 

W bieżącym roku w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii będą podejmowane 
działania w kierunku rozwijania świetlic, aktywnej 
współpracy z klubem abstynenta, grupami wsparcia, 
stowarzyszeniami, instytucjami i osobami fizycznymi. 

CZY JEST BEZPIECZNIE? 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Komisariat Policji 
w Tworogu przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy Tworóg w 2014 r.  

Z danych liczbowych wynika, że struktura przestępstw 
popełnionych na terenie gminy uległa zmianie. 
Ograniczono przestępczość kryminalną, nadal jednak 
uciążliwością pozostają kradzieże infrastruktury kolejowej 
zwłaszcza w rejonach trudnodostępnych. Nieznacznie 
wzrosła natomiast ilość zgłoszonych przestępstw 
dotyczących: stalkingu, gróźb karalnych oraz przeciwko 
rodzinie. Jest to zdaniem policjantów skutek pracy ze 
społeczeństwem, a zwłaszcza z ofiarami przemocy 
domowej na rzecz przeciwdziałania stosowania wszelkich 
form przemocy. Problematyka przemocy w rodzinie 
pozostaje w sferze zainteresowania dzielnicowych.  

Jak się przedstawiają dane w liczbach? Policjanci 
zatrzymali na gorącym uczynku 35 sprawców przestępstw, 
zatrzymano 12 nietrzeźwych kierowców i 20 osób 
poszukiwanych na podstawie Listów Gończych bądź 
Nakazów. Odnotowano 489 wykroczeń i 631 interwencji. 
W zakresie ruchu drogowego na terenie gminy 
odnotowano 67 kolizji i 12 wypadków drogowych, w wyniku 
których 11 osób zostało rannych, a jedna poniosła śmierć.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY  
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 29 grudnia 2014 r: 

– podjęto uchwałę (Nr /IV/27/2015) w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych  
przez Gminę Tworóg; 

– podjęto uchwałę (Nr IV/34/2015) w sprawie zmiany 
zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015; 

– podjęto uchwałę (Nr IV/35/2015) w sprawie poparcia 
realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy 
Tarnowskich Gór, zawartej w projekcie „Program budowy 
dróg krajowych na lata 2014-2023)”; 

– podjęto uchwałę (Nr IV/40/2015) w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVII/258/2013 z dnia 28.01.2013r. w sprawie 
podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania 
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

PRZEDE WSZYSTKIM 
PROFILAKTYKA  

23 lutego podczas ostatniej sesji rady gminy 
przedstawiono sprawozdanie za 2014 r. z wykonania 
zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  
i narkomanii na terenie gminy Tworóg oraz podjęto  
w tej sprawie uchwałę (Nr IV/31/2015). Przyjęto także 
program profilaktyczny na 2015 r.  

Głównym zadaniem programu jest zmniejszenie szkód 
społecznych i ekonomicznych związanych  
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, ochrona przed 
marginalizacją społeczną rodzin dotkniętych problemem, 
przygotowanie dzieci i młodzieży do trzeźwego i zdrowego 
stylu życia oraz potrzebę rozwoju bazy sprzyjającej 
aktywnemu sposobowi spędzania wolnego czasu.  

W 2014 r. z funduszu finansowano działalność świetlic 
środowiskowych w Tworogu, Kotach, Świniowicach, 
Połomii, Wojsce, Boruszowicach i Brynku. Choć do tej pory 
świetlice służyły dzieciom, w tej chwili integrują całe 
społeczności. Na obsługę tego typu działalności wydano  
w 2014 r. 43 540,00 zł, na ich wyposażenie – 67 445,32 zł. 
W minionym roku rozszerzono zakres działalności świetlic 
o zajęcia sportowe na wolnym powietrzu i zakupiono 
sprzęt do ćwiczeń w Tworogu i Połomii. Dla osób 
muzycznie utalentowanych, udzielających się  
w orkiestrach dętych w Kotach i Tworogu zakupiono sprzęt 
muzyczny. Więcej informacji o aktualnej ofercie świetlic 
przedstawimy w kolejnym wydaniu gazety.   

W 2014 r. w Tworogu działała grupa wsparcia dla osób po 
przejściach związanych z nadużywaniem alkoholu. Grupa 
wsparcia spotyka się w Tworogu, a jej członkami są 
mieszkańcy pochodzący z całej gminy. Grupa została ujęta 
w planie pracy na 2015 r. O szczegółach będziemy 
informować. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii opłacono usługi 
ponadstandardowe w Tarnogórskim Ośrodku Terapii 
Uzależnień. Z terapii korzystają osoby kierowane przez 
gminną komisję przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
osoby, które same się zgłosiły. Dopłata gminy wynosiła 
3 000,00 zł (terapia dla wielu osób jest świadczeniem 
zdrowotnym finansowanym przez NFZ).  

Podobnie jak w roku ubiegłym przeprowadzono na terenie 
gminy projekt profilaktyczno-interwencyjny „Badanie 
dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich”,  
w celu oceny zagrożenia związanego z kontaktem 
młodego człowieka z alkoholem. W badaniu wzięło udział 
21 punktów sprzedaży alkoholu. W 14 punktach 
sprzedawca zapytał o dowód osobisty i odmówił sprzedaży 
alkoholu. W jednym punkcie sprzedawca odmówił 
sprzedaży nie pytając o dowód. W pozostałych 6 punktach 
alkohol został sprzedany. Przypominamy więc wszystkim 
sprzedawcom, że polskie prawo zabrania sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim – określa to ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  
26 października 1982 r. (dz. u. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 
z późn. zm.). 
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KURIER HOBBYSTA 

Obsługa kierownicy 
 
Zalecenia dotyczące operowania kierownicą trochę się 
między sobą różnią. Jedno założenie jest jednak w nich 
spójne – kierownica musi być trzymana pewnie i dawać 
kierowcy PEŁNĄ KONTROLĘ nad kątem skrętu kół  
w każdej sytuacji. Jednakże na kursach jazdy zazwyczaj 
zbyt mało uwagi poświęca się temu tematowi i mało który 
młody kierowca poprawnie operuje kierownicą. 
Niewłaściwe trzymanie kierownicy wydaje się wielu 
kierowcom wygodne i często staje się nawykiem. Niestety 
starsi kierowcy, którzy podróżują z nowicjuszem zazwyczaj 
w ogóle nie zwracają uwagi na ten ważny aspekt. 
Najczęściej spotykane błędy młodych kierowców w tym 
zakresie to: 
 

• trzymanie kierownicy jedną ręką; 
• trzymanie kierownicy w dolnej części (poniżej 

poziomej średnicy); 
 

• „przytrzymywanie” kierownicy bez obejmowania jej 
kciukiem; 

• i inne. 

Pozycją wyjściową dla właściwej obsługi kierownicy jest 
zawsze prawidłowy jej chwyt – „za piętnaście trzecia”. 
 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 

• trzymanie kierownicy za inną część niż wieniec 
(ramię, panel środkowy); 

 

Pierwsza z technik obsługi kierownicy polega na takim 
ustawieniu kierownicy jeszcze przed zakrętem, aby 
umożliwić pokonywanie długich łuków drogi, trzymając 
skręconą kierownicę w pozycji za piętnaście trzecia. Dzięki 
takiemu ustawieniu rąk na kierownicy „w środku zakrętu”, 
w każdej chwili istnieje możliwość pogłębienia skrętu lub 
wykonania szybkiej kontry, ominięcia przeszkody, etc. 

Operowanie kierownicą zgodnie z powyżej opisaną 
techniką sprowadza się do: 

• przeniesienia prawej ręki na górną część koła 
kierownicy, 

• pociągnięcia kierownicy prawą ręką na prawą 
stronę, pozwalając jednocześnie lewej ręce na 
ślizganie się po kole kierownicy, 

• zatrzymaniu rąk, gdy znajdą się one w pozycji za 
piętnaście trzecia. 

Inna technika pozwala na szybkie i dokładne kręcenie 
kierownicą z przekładaniem rąk. W ten sposób 
dokonujemy głębokich kontr, pokonujemy nawroty, 
jeździmy slalomem miedzy pachołkami lub po prostu 
manewrujemy na parkingu. Poniższy opis przedstawia 
sposób kierowania podczas jazdy między pachołkami: 

• rozpoczynamy kręcenie kierownicą od pozycji 
wyjściowej – dłonie obejmują wieniec kierownicy  
w pozycji „za piętnaście trzecia”, 

• gdy podczas skręcania w prawo prawa ręka 
znajdzie się u dołu koła kierownicy, przekładamy ją 
na górną część kierownicy cały czas kontynuując 
kręcenie lewą ręką, 

• gdy lewa ręka znajdzie się u dołu koła kierownicy 
przekładamy ją na górną część kierownicy cały 
czas kontynuując kręcenie prawą ręką, 

• w końcowej fazie znowu wracamy do wyścigowego 
kręcenia kierownicą. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Niestety bez pomocy specjalisty niewielu kierowców 
uświadomi sobie, że popełnia błędy. Nawet w przypadku 
gwałtownego manewru, kiedy z powodu złego operowania 
kierownicą samochód zachowuje się inaczej niż powinien, 
większość kierowców nie uzmysławia sobie, że nie jest 
wzorem do naśladowania w tej kwestii. Należy pamiętać, 
że warunkiem sprawnego operowania jest prawidłowa 
pozycja za kierownicą. 

Przewożenie zwierząt 

Dobrze jest zabezpieczyć wszelki bagaż, a  
w szczególności zwierzęta, przed przemieszczaniem się  
w kabinie samochodu w chwili nagłego hamowania czy 
zatrzymania. Zapobiegamy wówczas nie tylko krzywdzie 
zwierząt, ale także zwiększamy nasze bezpieczeństwo, 
gdyż małe zwierzę staje się wręcz słoniem w chwili 
wypadku i może czynić spustoszenie wśród pasażerów, 
podobnie jak luźny bagaż .Przypinajmy zwierzęta pasami, 
bagaż woźmy w bagażniku. Jeśli na tylnych siedzeniach 
brak pasażerów – zapnijmy pasy, co zapobiegnie 
przesunięciu się bagażu z bagażnika samochodu do 
kabiny pasażerskiej w chwili wypadku.  

    Zbigniew Łacisz 

KS KARATE TWORÓG NA 
PODIUM! 

W styczniowym wydaniu „TWG Kuriera” znalazł się 
artykuł o tworoskich karatekach. Grupa liczyła 
wówczas 15 osób i działała jako TKS „Karate” 
Tarnowskie Góry. Duże zainteresowanie tematem 
skłoniło jednak karateków do założenia pierwszego 
niezależnego Klubu Karate w Tworogu. Dziś grupa 
może się pochwalić nie tylko nowymi członkami, ale 
też pierwszymi sukcesami. 

28 lutego odbył się Międzynarodowy Turniej Dzieci  
i Młodzieży w Kobierzycach. Tworoski klub godnie 
reprezentowali: Wiktor Mroziński oraz Kacper Kaczmarek, 
który wywalczył brązowy medal! – Poziom był wysoki,  
a nasi zawodnicy dzielnie stawali na macie. Początkowo 
turniej miał się odbyć 11 kwietnia. Zmiana terminu 
znacznie skróciła czas na przygotowanie zawodników.  
Niemniej jednak przed nami jeszcze wiele zawodów,  
w których bez wątpienia wystartujemy – mówi sekretarz 
klubu, Robert Warzecha. 

Klub postawił sobie za cel dotarcie do dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych ze środowisk, gdzie dostęp do tego 
typu aktywności jest ograniczony, czasami z różnych 
powodów wręcz niemożliwy. – Sport odgrywa w życiu 
ogromną rolę. Zaspokaja różne potrzeby od aspektów 
zdrowotnych poprzez potrzebę samorealizacji czy też 
przynależności do grupy, w tym przypadku do grupy, która 
stawia sobie za jeden z głównych celów – aktywne 
i rozsądne spędzanie czasu – mówi sekretarz. – Sport 
pozwala ujawnić własne talenty, możliwości i słabości,
które bardzo często są dopiero odkrywane w ramach 
treningu, co z kolei przynosi  radość, wywołuje miłe 
wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają 
emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei, 
skłania do podejmowania własnych prób i działań
w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie –
uzupełnia wiceprezes, sensei Tomasz Kosmulski.  

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Tworogu w każdy poniedziałek i środę 
o godz. 17.30. Koszt zajęć to 150 PLN za 2 miesiące. 
Pamiętajmy jednak, że zgodnie ze Statutem Klub nie 
prowadzi działalności gospodarczej, tak więc pieniądze 
zostają w Klubie i przeznaczane są na ubezpieczenie 
zawodników, składki federacji i na działalność Klubu. 
Zaznaczmy też, że nikt z tytułu pracy na rzecz Klubu nie 
pobiera wynagrodzenia.  

Zainteresowanych nauką karate prosimy o kontakt pod 
numerami telefonów:  

Tomasz Kosmulski: +48 530 309 090                       

Robert Warzecha: +48 693 645 690 

 

 

 

Foto. Wspomnienie po zawodach. Na zdj. Kacper, sensei Tomek i 
Wiktor. – Jesteśmy na FB, zachęcamy do polubień naszej strony, 
wystarczy wpisać KS Karate Tworóg – mówi Robert Warzecha.  

Foto. Podczas ferii zimowych zajęcia odbywały się na sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu. 
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KURIER POD LUPĄ 
OSTATKORZE W WOJSCE 

Ostatnim karnawałowym akcentem tego roku były 
Bery w Wojsce. 16 lutego, tuż przed środą popielcową, 
przebierańcy odwiedzili gospodarzy, a wieczorem 
bawili się na zabawie w „Barze Myśliwskim”, gdzie 
można było spotkać nie tylko słomianego 
niedźwiedzia, ale też biedronkę, koguta, lemura  
i pszczółkę... Zacznijmy jednak od początku! 

Do Wojski dojeżdżamy przed godziną 11. Znajome 
odgłosy bębna i diabelskich skrzypiec dochodzą  
z ul. Poznańskiej. Skręcamy i już po chwili zauważamy 
umalowaną twarz jednego z przebierańców. Pozostałych 
„ostatkorzy” znajdujemy w domu gospodarza. Niedźwiedź 
wyraźnie zmęczony (w końcu jego kostium waży ok. 30 
kg!) siedzi na krześle, reszta żartuje i śmieje się. Choć 
wędrują przez wieś już jakiś czas, nie widać po nich 
znużenia. Przed nimi jeszcze wiele godzin wędrowania od 
domu do domu, pokrzepieni ruszają dalej. Pukają do 
kolejnych drzwi, a kiedy wychodzi gospodyni, „Ber” (Patryk 
Kałuża) nie odmawia jej tańca, w końcu w ten sposób 
gospodarstwo zapewnia sobie szczęście na cały rok. – 
Bery są u nas odkąd pamiętam. Po wsi chodził dawniej 
mój mąż, a potem syn – wspomina starsza pani witając 
„Bera” i jego towarzyszy. Przebierańcy pozdrawiają 
gospodynię i hałasując wędrują dalej…  

Wielogodzinny „spacer” korowodu zakończył się dopiero 
wieczorem na ostatkowej zabawie karnawałowej w „Barze 
Myśliwskim”. Gdy tam dotarli, mieszkańcy Wojski gorąco 
ich powitali. Miś jeszcze zatańczył, pozdrowił gapiów, 
zrobił sobie z nimi zdjęcia, a chwilę później leżał już bez 
ruchu na ziemi. To myśliwy oddał w jego stronę śmiertelny 
strzał. Towarzysze podnieśli „Bera” i wynieśli z sali. W ten 
sposób odtworzony zostaje coroczny rytuał. Niedźwiedź 
pełni w nim rolę kozła ofiarnego, uosabia wszelkie zło. 
Zabicie go pozwala uwolnić się od niepowodzeń, 
„oczyścić”, powrócić do pewnego ładu, który podczas 
karnawału został naruszony. Po zakończeniu obrzędu 
zabawa toczyła się dalej. W przerwie ogłoszono wyniki 
konkursu na najciekawsze przebranie. 

I nagrodę wręczył wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź, 
a otrzymali ją Mariola i Krystian Dziambor przebrani za
biedronkę i koguta. II miejsce zdobyli Justyna i Dariusz 
Popielarz (przebrani za postacie z bajki „Madagaskar”)
i otrzymali nagrodę z rąk sołtysa Jana Siwca, zaś 
III miejsce przypadło Bożenie Grzybek (w stroju pszczółki
na zdj. powyżej), której gratulowała radna Kornelia Cyba.
Bery zostały przygotowane przez strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wojsce. Datki z wlepianych przez 
policjanta ostatkowych mandatów, przebierańcy przekażą 
na cele statutowe OSP. Natomiast zabawę ostatkową 
zorganizowała rada sołecka, Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu i Bar „Myśliwski”. Więcej zdjęć znajdziecie na 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl.  

POŁOMSKIE BERY 

W zeszłym roku strażacy z Połomii przez wiele dni 
i dziesiątki godzin skręcali słomę, by przygotować 
strój bera. Mieli przy tym wielką nadzieję, że ubioru nie 
zjedzą mole i będzie można go wykorzystać w tym 
roku. Trud opłacił się. Solidna konstrukcja przetrwała 
i po drobnych poprawkach po raz drugi posłużyła 
podczas wodzenia niedźwiedzia. To już czwarte bery 
w tym sołectwie organizowane przez miejscowych 
strażaków przy wsparciu sołtysa.  

W sobotni poranek 14 lutego ekipa była już gotowa by 
wyruszyć. Bohaterem tej obrzędowej wędrówki był okazały 
niedźwiedź (w tej roli Piotr Woldan). Towarzyszył mu 
poganiacz (Janusz Paś), diabeł (Radosław Paś), myśliwy 
(Martin Szczygieł), baba (Damian Spindel), policjant (Rafał 
Sowa) i muzykanci (Grzegorz Zdrzałek, Mirosław 
Dziambor i Jan Krok).  

 Foto. Taniec z berem to podobno najskuteczniejszy sposób zapewnienia 
sobie powodzenia na cały rok. Na zdjęciu powyżej – zabawa ostatkowa. 
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Świniowice 

12 lutego w Świniowicach odbył się karnawałowy bal 
przebierańców dla najmłodszych mieszkańców sołectwa 
zorganizowany przez sołtysa, radę sołecką i GOK.
Pomysłów na przebrania nie brakowało! W zabawach 
wzięli udział m.in. mała myszka Mini, groźni kowboje, 
czarodziejka, bociek, pszczółka i biedronka. Rada sołecka 
przygotowała dla uczestników zabawy słodki poczęstunek  
i paczki.   

Jak co roku baba wiozła ze sobą wózek, do którego 
skrupulatnie chowała każdy otrzymany po drodze datek. 
Ten kto zajrzał do środka mógł zobaczyć, że wśród datków 
jest jeszcze coś, a może raczej ktoś… Mały miś – symbol 
cykliczności obrzędu – który przez kolejne 12 miesięcy 
będzie rósł, by za rok odegrać główną rolę. Na zabawę 
ostatkową w miejscowej świetlicy przez cały dzień 
zapraszał groźnie wyglądający pan policjant. Jego 
mandaty wlepiane z wielkim zaangażowaniem były 
jednocześnie biletem wstępu na wieczorną zabawę 
ostatkową. Na niej właśnie, ok. godz. 22, otoczono 
przebierańców kółkiem i chwilę tańczono. Moment 
kulminacyjny nastąpił, gdy myśliwy strzelbą „uśmiercił” 
misia. Obecnym pokazany został mały miś – gwarancja, że 
za rok tradycja będzie kontynuowana. Ostatki w Połomii 
były także okazją do wzięcia udziału w konkursie na 
najciekawsze przebranie. Wśród karnawałowych przebrań 
wyróżniali się klauni (Jadwiga i Grzegorz Szotek), którzy 
zdobyli I miejsce. Ciekawie prezentował się też pewien kot 
(Maria Benduch), którego nagrodzono II miejscem oraz 
Piotruś Pan (Wiktoria Benduch) – zdobywca III miejsca.   

Zainteresowanych zwyczajem odsyłamy do miesięcznika 
„Poznaj swój kraj” [01/2015 (633)], w którym znajduje się 
artykuł Roberta Garstki „Karnawał i zapusty – po polsku”. 
Autor wspomina w nim m.in. o Wojsce i Połomii.   

TANECZNYM KROKIEM  

Tegoroczny karnawał w gminie Tworóg upłynął pod 
hasłem balów maskowych. Bohaterami zabaw były 
przede wszystkim dzieci, które z ogromną radością  
i fantazją przebierały się  za zwierzątka, ulubione 
postaci z bajek  czy przedstawicieli znanych zawodów. 
Na balach pojawił się pan policjant, strażak, 
Spiderman, Batman, Czerwony Kapturek i oczywiście 
wiele księżniczek w pięknych strojach.  

Zdjęcia z imprez znajdziecie na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl. 

Koty 
9 lutego w Kotach z inicjatywy miejscowych radnych: 
Renaty Głowackiej i Zofii Rozbickiej  odbył się pierwszy od 
wielu lat bal przebierańców dla najmłodszych. Radne 
zorganizowały zabawę przy wsparciu sołtysa i rady 
sołeckiej. Pomysł okazał się trafiony! Bal przyciągnął 
rzesze małych amatorów tanecznych przyjemności! 
Organizatorzy umilili popołudnie słodkim poczęstunkiem.  

Tworóg 

16 lutego w Gminnym Przedszkolu w Tworogu dzieci 
udowodniły, że mają świetne wyczucie rytmu! Na balu 
przebierańców kręciły się w kółeczko, machały rączkami, 
radośnie podskakiwały i kiwały we wszystkie strony. 
W zabawie wzięły udział przedszkolaki z Tworoga i Kotów 
wraz ze swoimi opiekunkami.  
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FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY 

– Masz śniadanie? Nie zapomniałeś czapki? – Mamo, 
mam wszystko! – odpowiada zniecierpliwione dziecko. 
Reszta grupy zagląda już przez okno Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu wypatrując autokaru. Jest 
2 luty, właśnie rozpoczynają się „Ferie z GOK”. Przez 
kolejne kilka dni dzieci z opiekunami będą się świetnie 
bawić na wycieczkach.    

Pierwszego dnia grupa zobaczyła w kinie film animowany 
o pewnych zabawnych pingwinach („Pingwiny  
z Madagaskaru”). Dzień później dzieci bawiły się w sali 
zabaw „Alele”. 4 lutego odwiedziły gliwicki basen, gdzie 
wyposażone w czepki ochronne szalały pod czujnym 
okiem ratowników. Wielką radość sprawiła dzieciom 
czwartkowa wycieczka do Cukierni Manufaktura Słodyczy 
w Żorkach, gdzie z czystym sumieniem mogły zapomnieć 
o szkolnych zeszytach i zastąpić je… lizakami. Dzieci 
zobaczyły jak wygląda proces produkcji cukierków  
i lizaków oraz w jaki sposób można na nich „wyczarować” 
rozmaite kolory. Cykl wyjazdów zakończyła wizyta  
w kręgielni „Casamento” w Sierotach.  W wycieczkach 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu w ramach „Ferii z GOK” wzięło udział 45 dzieci 
w wieku szkolnym. 

Jak co roku oferta GOK-u spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem rodziców i dzieci. Zdjęcia z zimowych 
ferii w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu znajdziecie 
na stronie internetowej: 

www.gok-tworog.pl 

AKADEMIA POWRÓCIŁA! 

Drodzy seniorzy, dlaczego nie warto siedzieć przed 
telewizorem? Odpowiedź jest prosta: ponieważ czeka na 
Was Akademia Seniora z mnóstwem ciekawych propozycji 
i doborowym towarzystwem! Pierwsze zajęcia odbyły się 
na początku marca. W momencie oddania gazety do druku 
grafik wyglądał następująco:  

• Poniedziałek godz. 17.00 – język niemiecki 
• Czwartek godz. 15.00 – komputery 
• Piątek godz. 18.00 – gimnastyka 
• Piątek godz. 19.00 – język angielski 

Zaglądajcie koniecznie na stronę internetową 
www.gok-tworog.pl, gdzie w razie ewentualnych zmian 
znajdziecie aktualną informację.   

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

21 marca rozpoczyna się kolejny semestr nauki języka 
niemieckiego organizowany przez tworoską Mniejszość 
Niemiecką.  

Adresatem lekcji są dzieci w wieku  
6-11 lat.  

Kurs odbywa się w biurze DFK-w Tworogu przy  
ul. Zamkowej 1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu).  

Zajęcia będą się odbywać przez 10 kolejnych sobót.  

Koszt – 35,00 zł na ubezpieczenie ucznia.  

Zapisy przyjmuje pani mgr Anna Lipka-Zanozik.  

Bertold Kubitza 
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Z CYKLU STOWARZYSZENIA NA 
RZECZ ROZWOJU GMINY 
TWORÓG 

Pani Irena Jonecko dostrzega już pierwsze znaki 
nadchodzącej wiosny. Jak opis wiosny może brzmieć 
w gwarze śląskiej? Przeczytajcie.  

BYDZIE WIOSNA 

Już corosto barzyj słońce grzeje 
Świyży luft i ciepły wiater wieje 

Niyfajny śniyg zewsząd już złazi 
Pomału ze ziymi wszystko wyłazi 
Rozmajte kwiotki, zielono trowa 

Wszysko juzaś zaczyno się łod nowa 
Co czorne i pomaraszone wartko zniko 

Modym corosto barzyj serce piko 
Z daleka bociany już przylatujom 

Kaj się wto mo urodzić, chałpy cychujom 
Ptoki tyż już do nos wrocajom 

Rychtujom gniozda, tyż robota majom 
Brony, pugi wyciągają gospodorze 

Kożdy sieje, sadzi i pole łorze 
Kole kożdyj chałpy  doporządku łokludzone 

Fajnie wygrabione, wszysko wymiecione 
Bo przeca niydugo wiosna momy 

Kożdego roku jak przystało jom witomy! 

Irena Jonecko 

DZIEŃ KOBIET 

Wszystkim Kobietom kwiaty wręczymy 
Uśmiechu, szczęścia i zdrowia życzymy 

Dla wszystkich pań: dużo miłości, 
Piękna, ciepła, miłych chwil, radości! 

Nie do pomyślenia, nie do wiary! 
Świat bez nich byłby smutny i szary 

Są jak słońce i błękit nieba z gwiazdami 
Ten Dzień świętujmy więc razem z Paniami! 

Irena Jonecko 

ZACZYTANA KLASA II 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wojsce, chociaż mała, to 
kusi wieloma uwielbianymi przez dzieci pozycjami 
książkowymi.  

GOK zaprasza na 

BABINIEC 
10 kwietnia 
o godz. 17 

W programie: 

– kabaret Akademii Seniorów 
– występ grupy tanecznej „Ladies bez Gentleman” 

– gwiazda wieczoru:  
artysta kabaretowy Krzysztof Respondek 

Wstęp: 5 zł 
dochód z wejściówek zostanie przeznaczony na cele 

charytatywne. 

Przez cały rok prowadzony jest w szkole ranking 
czytelnictwa, z którego wynika, iż w tym roku szkolnym, 
uczniowie przeczytali już o 100 pozycji książkowych więcej 
niż w ubiegłym roku. A wszystko za sprawą zaczytanej 
klasy II, która w tym rankingu wiedzie prym! Klasie II 
serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur. 

Hanna Blacha

KUBUSIOWE ŚWIĘTO 

Wszyscy wiemy, że Kubuś Puchatek – bohater serii 
książeczek dla dzieci, znanych na całym świecie –
mieszka w Stumilowym Lesie. Nosi czerwoną koszulkę 
i jest trochę niezdarny. Nie brakuje mu samokrytyki, bo jak 
sam mówi – jest misiem o małym rozumku.  

Mimo to, a może właśnie dlatego,  kochają go miliony 
dzieci na całym świecie. A ponieważ w styczniu 
obchodzono Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, 
mali czytelnicy z Biblioteki na Składowej postanowili 
przypomnieć sobie przygody swojego ulubieńca. 
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W lutym odbyły się tam zajęcia, na których z pomocą 
bibliotekarki, Ewy Jaruszowic, dzieci mogły dowiedzieć się 
czegoś więcej o bohaterze. Pierwsza książka o Kubusiu 
ukazała się w 1926 roku. Od tamtego czasu dzieła pisarza 
przetłumaczono na kilkanaście języków i sprzedano  
w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy. Brytyjski autor 
napisał przygody małego misia i jego przyjaciół dla 
swojego syna Christophera. To jego zabawka – pluszowy 
miś Winnie stał się pierwowzorem dla Kubusia. 

Druga książka o misiu-łakomczuchu, ukazała się w 1928 
roku. I tu ciekawostka: obydwie części przetłumaczyła 
Irena Tuwim, siostra poety Juliana Tuwima. To ona 
właśnie nazwała misia Kubusiem Puchatkiem.  
W angielskiej  wersji nazywał się Winnie the Pooh. 
Tłumaczce zawdzięczamy także powiedzonka „małe co 
nieco” i „to, co tygrysy lubią najbardziej”. – Kubusiowe 
święto uczciliśmy wspólnym czytaniem przygód naszego 
bohatera, ulepiliśmy też Kubusia i jego przyjaciół  
z plasteliny – mówi bibliotekarka.  

MISTRZOWIE SŁOWA 
MÓWIONEGO 

Jubileuszowy, XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów Brynek 2015, 
przyciągnął niemal 70 młodych osób. Pozostajemy pod 
wielkim wrażeniem niesłabnącego zainteresowania 
konkursem i samych uczniów, którzy aby przekazać 
poetycką treść,  poświęcili mnóstwo czasu na wybór 
repertuaru i próby.  

Należy docenić ich wybory i prezentacje, które, choć tak 
zróżnicowane świadczą o istnieniu potrzeby obcowania ze 
słowem. O chęci poznania i przeżywania emocji tkwiących 
w poetyckiej wypowiedzi. Zaznaczmy, że wśród licznych 
recytacji znalazły się prawdziwe perełki, o których 
będziemy pamiętać czekając na XVI edycję konkursu. 

Jurorzy Konkursu po wysłuchaniu 68 prezentacji przyznało 
następujące nagrody: 

• Grupa najmłodsza (klasy I-III szkół podstawowych) 
I miejsce – Emilia Szyguła ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu, 
 

II miejsce – Kinga Drużyńska ze Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Adam Gruszka ze Szkoły Podstawowej 
w Boruszowicach, 
III miejsce – Paweł Pilipow ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach, 
III miejsce – Monika Wójcik ze Szkoły Podstawowej 
w Tworogu,  
Wyróżnienia: Weronika Supel ze Szkoły Podstawowej nr 
13 w Tarnowskich Górach, Aleksandra Pająk ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach, Milena 
Gansiniec ze Szkoły Podstawowej w Tworogu. 

• Grupa młodsza (uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych) 

I miejsce – Kaja Jarzębska ze Szkoły Podstawowej w 
Wojsce, 
II miejsce – Emilia Jaworska ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lublińcu, 
III miejsce – Wiktoria Tobor ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Radzionkowie, 
III miejsce – Florentyna Respondek ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach, 
Wyróżnienie – Julia Jajszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Lublińcu, Kajetan Paszek ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach, Karolina Popielarz ze Szkoły 
Podstawowej w Wojsce. 

• Grupa starsza (uczniowie gimnazjum) 
I miejsce – Daria Bal z Gimnazjum w Brynku 
I miejsce – Katarzyna Bielecka z Gimnazjum o. 
Wrodarczyka w Radzionkowie, 
II miejsce – Bartosz Niewiadomski z Gimnazjum o. 
Wrodarczyka w Radzionkowie,  
II miejsce – Olaf Łukomski z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Tarnowskich Górach. 
III miejsce – Dominika Rudka z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Tarnowskich Górach, 
III miejsce – Weronika Wowro w Gimnazjum nr 2 w 
Tarnowskich Górach. 
 
Organizatorzy: Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
BURZA W SZKLANCE WODY 

Podczas ostatniej w 2014 r. sesji Rady Gminy na sali 
obrad pojawiła się delegacja tworoskiego  oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z pismem,  
w którym znalazł się apel do samorządowców z naszej 
gminy o, mówiąc ogólnie, wprowadzenie zmian  
w polityce płacowej. Zdecydowana większość uwag 
dotyczy bezpośrednio kierowników poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. Dlaczego więc pracownicy 
obsługi i administracji placówek oświatowych 
pominęli pracodawców i rozpoczęli rozmowy na 
szczeblu gminy? Czego oczekują od władz i jaką 
otrzymali odpowiedź?  

Jednym z najistotniejszych postulatów pracowników 
niepedagogicznych były podwyżki i waloryzacja płac.  
Z pisma wynika, że zdaniem związkowców stosowana 
obecnie w gminie Tworóg polityka płacowa jest 
niesprawiedliwa. – Pracownicy podnoszą wiele uwag 
krytycznych na temat systemu premiowania pracowników 
obsługi i administracji, regulaminów wynagrodzeń, 
atmosfery w pracy (…) – piszą w swoim apelu. 
Wspominają o szerokim zakresie obowiązków i potrzebie 
wprowadzenia podwyżek dla pracowników podnoszących 
kwalifikacje. Jednak najwięcej kontrowersji wzbudziło 
stwierdzenie, że zaplanowane przez dyrektorów podwyżki 
zostały zablokowane na poziomie gminy oraz, że 
waloryzacja wynagrodzeń jest wyższa w stosunku do 
pracowników Urzędu Gminy i niższa w stosunku do 
pracowników niepedagogicznych. – Skąd ta 
niesprawiedliwość przy podziale środków finansowych dla 
pracowników? – pytają wprost w swoim apelu. 

– Jest to z pewnością sprawa wysokiej wagi społecznej – 
komentuje z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. – Zaniepokoiło 
mnie jednak, że pominięto tu drogę służbową. Zawarte  
w piśmie zarzuty dotyczą dyrektorów szkół. Ponieważ 
jednak sprawę przedstawiono podczas sesji czuliśmy się 
zobowiązani przyjrzeć zarzutom – wyjaśnia. 16 lutego 
zorganizowano komisję wspólną, na której omawiano 
problem. Nim doszło do spotkania, aby móc rzetelnie 
odpowiedzieć na liczne pytania i rozwiać wątpliwości 
pracowników niepedagogicznych, dyrektor ZOPO 
wystosował pisma do dyrektorów szkół i przedszkoli  
z prośbą o zajęcie stanowiska i złożenie wyjaśnień.  
Z korespondencji wynika, że nie miały miejsca żadne 
nadużycia ze strony dyrektorów szkół. – Zarzut 
różnicowania waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników 
Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych 
jest nieprawdziwy. Nie tylko w 2014 r., ale corocznie, 
pracownikom wszystkich jednostek przyznaje się 
jednakowy procent waloryzacji, natomiast kierownik 
podległej jednostki przyznaje wysokość waloryzacji 
danemu pracownikowi według zajmowanego stanowiska  
i zasług, na co władze gminy nie mają żadnego wpływu – 
zgodnie twierdzą wójt Eugeniusz Gwóźdź i skarbnik gminy 
Renata Krain. Waloryzacja wynosiła 6 procent. 

Związkowcy spokojnie wysłuchali wyjaśnień. 

– Dziękujemy za zaproszenie nas na to spotkanie. Nasze 
pismo było wołaniem o zauważenie nas. My tylko chcemy 
być traktowani poważnie. Liczymy, że w przyszłości 
będziecie o nas pamiętać  – skomentowała prezes 
oddziału ZNP w Tworogu, Elżbieta Ciekot. – To 
zrozumiałe, że wszyscy chcemy lepiej zarabiać. 
Rozumiemy państwa rozgoryczenie – mówiła na komisji 
wspólnej Renata Krain. – Jednak proszę pamiętać, że 
budżet gminy nie jest z gumy. Dzieląc środki finansowe 
musimy pamiętać o wszystkich potrzebach, a uzyskanie 
kompromisu satysfakcjonującego każdą stronę graniczy 
z cudem – mówiła.  

Wójt Eugeniusz Gwóźdź podsumował spotkanie prośbą, 
aby w przyszłości podobne problemy rozwiązywać 
z zachowaniem właściwej kolejności. – Stroną w tym 
sporze są dyrektorzy szkół i przedszkoli. Proszę więc nie 
pomijać w przyszłości pracodawców, bo to oni mają tu 
najwięcej do powiedzenia – stwierdził. Z-ca wójta 
Klaudiusz Wieder dodał, że regulamin wynagrodzeń 
rzeczywiście wymaga uaktualnienia. – Z pewnością się 
temu przyjrzymy stwierdził.  

ŚNIEG TOPNIEJE, BRUDY 
WYCHODZĄ…  

Co robią plastikowe krzesła w rowie, szklane butelki 
w strumyku i końskie odchody na środku chodnika? 
Nasi czytelnicy przysłali nam zdjęcia miejsc w gminie, 
które delikatnie mówiąc nie grzeszą czystością.  

– Piękna pogoda sprzyja spacerom, można nacieszyć
 

oczy, tropić ślady i ich autorów, ale 
niestety spotyka się również 
nieciekawe obrazki... Dlaczego 
człowiek, zanim w proch się obróci, 
robi wszystko, żeby zrobić z Ziemi 
pustynię? – pisze w liście do 
redakcji mieszkanka gminy (dane do 
wiad. redakcji). Jako załącznik 
przysłała zdjęcia śmieci w lesie,
takich jak to plastikowe krzesło na 
zdj. obok.  

– Na chodniku przy ul. Powstańców Śląskich w Tworogu 
znajdują się końskie odchody. Jest to niezwykle irytujące 
szczególnie w czasie niedzielnego spaceru czy też kiedy 
dzieci idą do szkoły i muszą omijać to miejsce schodząc na 
ulicę. Podobna sytuacja miała miejsce również nie tak 
dawno na drodze rowerowej przy tej samej ulicy. 
Właściciele psów mają obowiązek sprzątania nieczystości 
po swoim psie, więc obowiązek ten powinien dotyczyć 
wszystkich właścicieli zwierząt, które przebywają 
w miejscu publicznym – napisano do nas w anonimowym 
mailu.  

Trudno nie przyznać racji. Po raz kolejny apelujemy więc 
o szanowanie wspólnej przestrzeni życia, nie zaśmiecanie 
środowiska naturalnego oraz dróg i chodników (a także 
sprzątanie po swoich zwierzętach).  
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Tego typu niedbalstwo nie tylko negatywnie wpływa na 
estetykę gminy, ale też utrudnia użytkownikom zarówno 
lasów, jak i dróg korzystanie z nich.  

Jednak należy przypomnieć, że na terenie gminy znajdują 
się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i droga krajowa. 
Nad drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi 
gmina nie sprawuje zarządu, nie może więc podejmować 
działań. Wspomniana ul. Powstańców Śląskich jest drogą 
powiatową i w tym przypadku adresatem uwag powinien 
być Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. 
Jeżeli nie wiemy do kogo droga należy, można 
skontaktować się z Urzędem Gminy w Tworogu. Urzędnicy 
z pewnością odpowiedzą na każde pytanie.    

„NAKRĘCAMY SIĘ POZYTYWNIE” 

Hasło to towarzyszy nam od środy popielcowej.  
W czasie Wielkiego Postu koncentrujemy się na 
duchowym przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych, 
podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień, 
mających wykazać bezinteresowność, szlachetność 
serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.  

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI 
GMINNYCH 

Drodzy rodzice, od 2 marca  do 31 marca trwają zapisy 
dzieci do gminnych przedszkoli. Obowiązkowemu 
rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci 
urodzone w 2010 r. Poniżej informacje z poszczególnych 
placówek.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
w Boruszowicach są wydawane i przyjmowane w podanym 
wyżej terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 15:00.  

Gminne Przedszkole w Tworogu 

Zapisy w przedszkolu w Tworogu przyjmowane są 
od poniedziałku do piątku w godzinach od: 6.00-16.30. 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze 
wszystkimi dokumentami można pobrać w przedszkolu 
w w/w dni lub ze strony www.gptworog.pl. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 

Pobierania i składania wniosków w sprawie zapisów 
można dokonywać w sekretariacie placówki 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 

 
O        G        Ł        O        S        Z        E        N        I        E 

ZAPISY NA KURS 
KIEROWCY / OPERATORA 

tzw. wózka widłowego (kategoria WJOII) 

Atrakcyjna cena! 

Ruszamy po zebraniu grupy. 

Zapraszamy! 

Informacje i zapisy: 

+48 693 645 690 

r693645690@gmail.com 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wojsce 
wymyślając to hasło miał na uwadze kolejną zbiórkę 
plastikowych nakrętek dla chorej Oliwii z Bytomia. 
Dziewczynka choruje na Zespół Westa i na co dzień 
potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Każda klasa naszej 
szkoły włączyła się w zbiórkę „nakręcając” tym samym całe 
swoje rodziny, sąsiadów i społeczność wokół siebie.  

W pierwszym tygodniu naszej akcji nawiązując do 
minionych podczas ferii walentynek uczniowie postanowili 
nakręcić również lawinę dobrego słowa pisząc do siebie 
kartki. Tym sposobem powstała „poczta dla serca”, gdzie 
każdy mógł wrzucić serduszko/kartkę z podziękowaniem, 
pozytywną informacją lub tym czego na co dzień 
przekazać nie potrafi. W  ten sposób kolejny raz uczą się 
wyrażać swoje uczucia z czym obecnie ma problem 
niejeden dorosły. A może i Wy przyłączycie  się do akcji? 
Zachęcamy! Nakrętki możecie przywieźć do nas lub 
zbierać je w swoich małych i większych społecznościach. 

Anna Kupka 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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JUŻ 7 LAT Z WAMI!!! 

Z okazji siódmych urodzin przygotowaliśmy 
podsumowanie, z którego dowiecie się jak w liczbach 
prezentuje się TWG Kurier. Z pewnością zauważycie jak 
bardzo wydłużyła się lista osób piszących dla nas 
gościnnie.  

Dziękujemy, że jesteście z nami, że aktywnie 
współtworzycie gazetę dzieląc się na naszych łamach 
swoimi pasjami, pisząc o ważnych dla naszej gminy 
wydarzeniach. Dzięki waszej współpracy, sugestiom  
i uwagom wciąż się rozwijamy. 

7 lat 
10 punktów sprzedaży 
80 numerów 
43700 wydrukowanych egzemplarzy 
1244 stron 
1707 zdjęć 
1903 artykułów 
211 artykułów w dziale „Sesja” 
65 artykułów w dziale „Prawnik” 
86 artykułów w dziale „Hobbysta” 
151 artykułów w dziale „Pod lupą” 
644 artykułów w dziale „Kulturalnie” 
708 artykułów w dziale „Na bieżąco” 
38 artykułów w dziale „Sport” 
152 listów do redakcji/ogłoszeń na tablicy 
84 poleconych książek, filmów i płyt 

Gościnnie udzielali się (wg nazwiska, alfabetycznie): 

Teresa Adamczyk, Marcin Adamski, Anna Arendarska, 
Marta Badura, Adriana Biskup, Hanna Blacha,  

Piotr Breguła, Lucjan Bugajski, Justyna Cesarz,  
Izabela Cogiel, Monika Czierpka, Marlena Ditrich-
Wojakowska, Agnieszka Drabek, Barbara Dziuk,  

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

Tomasz Głogowski, Marta Głuch, Aleksandra Gołkowska, 
s. Maria Gorczyca, s. Tomasza Gorczyca, Nikola 

Gorczycka, Michał Gowin, Eugeniusz Górka, Karina Jaksa, 
Joanna John, Maria Jonecko, Irena Jonecko, Andrzej 

Kalus, Jacek Klica, Andrzej Kniejski, Marta Knopik, Monika 
Kobędza, Renata Kościelny, Katarzyna Kryszkiewicz, 
Eleonora Krywalska, Bertold Kubitza, Katarzyna Kulik, 

Anna Kupka, Monika Kuriata, Michał Kwiecinski, Joanna 
Leksy, Zenon Lis, Zbigniew Łacisz, Alina Łukoszek, 

Barbara Maksymczak, Alicja Marzec, Bożena Mazalik, 
Adam Mazur, Karol Mazur, Magdalena Michalska, Marek 
Mundzik, Róża Neumann, Grażyna Nierychło, Weronika 

Nowak, Małgorzata Nowicka, Grzegorz Opara, Marta 
Opara, Hanna Pawełczyk, Aleksandra Paździor, Marcin 

Paździor, Hanna Penz, Jolanta Pilarska, Iwona Pilc, Kalina 
Pilc, ks. Piotr Puchała, Anna Rogala-Goj, Amadeusz 
Rudawski, Grażyna Skowron, Kornelia Sobel, Emilia 

Solga, Alicja Sopot, Hildegarda Sopot, Barbara Sowińska, 
Dorota Stokłosa, Julia Swoboda, Sabina Szczepaniak, Filip 
Szeląg, Bożena Szeliga, Klaudia Szostak, Błażej Śliwiński, 

Anna Walach, Natalia Warzecha, Klaudiusz Wieder, 
Jolanta Winkler, Elżbieta Zawartka, Dagmara Zawiślok, 

Fryderyk Zgodzaj, Józef Ziaja, Łukasz Ziaja, Wiktoria Ziaja, 
Anita Zielonka, Monika Ziob 

Z redakcją współpracowali: 

Mirosława Kazik, Mateusz Kościelny, Agata Krain,  
Marcin Musioł, Damian Potempa, Agnieszka Roter 

Dodatkowe informacje o GOK, TWG Kurierze oraz 
materiałach, które nie zmieściły się w numerze, 

znajdują się na stronach internetowych: 

www.twg-kurier.pl 

– Informacje o najnowszym wydaniu 

– Galerie z imprez i uroczystości 

– Kronika filmowa 

– Archiwalne wydania 

– Cennik reklam 

www.gok-tworog.pl 

– Zapowiedzi imprez i wydarzeń w GOK 

– Ogłoszenia ogólne 

– Fotorelacje 

– Aktualny grafik zajęć stałych 

– Biblioteczny katalog online 
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FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto.  Na temat uroczystych obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej 
przeczytacie w dziale „Sesja” na str.4.  

 

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. Ostatkowi przebierańcy z Wojski w komplecie. Od lewej poganiacz 
– Adrian Jaworek, bęben – Marek Pierończyk,  niedźwiedź – Patryk 

Kałuża,  diabelskie skrzypce – Marcin Żyta,  myśliwy – Arkadiusz 
Gładysz,  policjant – Krzysztof Białkowski, baba – Patryk Neuman, 

akordeon – Pogrzeba Adam. Na zdjęciu po lewej pełni werwy i dobrego 
humoru ostatkorze z Połomii. Jak zawsze zarażali pozytywną energią! 

Więcej o pożegnaniu karnawału przeczytacie w dziale „Pod lupą”.   

Foto.  Piszemy także o jubileuszowym konkursie recytatorskim w Brynku. 
Kto zachwycił jury? O tym w dziale „Kulturalnie” na str. 12. 

 


