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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 

„Żeby wiosna była w sercu 
każdego dziecka”! 
Bierzemy pod lupę powitanie 
wiosny w naszej gminie. 

Str. 8 
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KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

KONKURS – RECENZJA 
ULUBIONEJ KSIĄŻKI 

POBIERZ BEZPŁATNIE 
„PODRĘCZNIK LIDERA” 

„Podręcznik Lidera” wydany przez Stowarzyszenie 
Instytut Regionalny w Katowicach w ramach projektu 
„Śląska Akademia Liderów” to unikalna książka 
łącząca walory praktycznego poradnika oraz publikacji 
mającej na celu zainspirowanie czytelnika do podjęcia 
działań.  

– Jeśli chciałbyś być liderem, być może dzięki lekturze tej 
książki zrobisz pierwszy krok, który będzie początkiem 
długiej drogi, która zmieni Twoje życie. Jeśli jesteś już 
liderem – chcemy zainspirować Cię do dalszego rozwijania 
się i zdobywania nowych umiejętności – mówi Maciej 
Stachura, prezes Instytutu Regionalnego. 

Podręcznik można pobrać bezpłatnie w wersji PDF  
na witrynie www.InstytutRegionalny.pl 

Można też tam znaleźć więcej informacji o projektach 
Instytutu Regionalnego adresowanych do młodzieży  
i studentów. 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele 
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

 

Regulamin i zgłoszenie do konkursu znajdziecie na stronie 
internetowej: www.glogowski.pl 

WIOSENNA ZBIÓRKA ZŁOMU 

W dniu 18 kwietnia (sobota) odbędzie się coroczna 
„Wiosenna zbiórka złomu” organizowana przez strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu. Środki 
pozyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na spłatę 
kredytu związanego z ubiegłorocznym zakupem 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Prosimy 
o wystawianie złomu przed posesję lub 
o kontakt – Józef Poloczek tel. 607 524 550. W imieniu 
Zarządu oraz wszystkich strażaków z góry serdecznie 
dziękujemy za włączenie się w akcję i okazaną pomoc. 

FILMOWE SPOTKANIA 

Przypominamy, że w każdy poniedziałek i piątek 
o godz. 17 w GOK w Tworogu odbywają się spotkania 
młodzieżowe. W najbliższym czasie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego będzie mieć miejsce 
projekcja filmu „Mr. Nobody”. Zapraszamy! 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.4 
– Nowoczesne podejście 
– Ścieki trują! 
– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
– Cała Polska czyta dzieciom 
– Edukacja regionalna na szóstkę 
HOBBYSTA……………………………………………...str.6 
– Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette 
– GOPS w Tworogu i profilaktyka alkoholowa 
POD LUPĄ……………………………………………….str.8 
– Zima pożegnana, wiosna powitana 
– Tworożanie z gościnnymi występami 
– Biegacze na start! 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.10 
– Jesteś seniorem? Zostań studentem! 
– Baby, ach te baby! 
– Baba i chłop, czyli… 
– Śląskie widowisko w Wojsce 
– Być poetą – co to znaczy? 
– Biblioteka szkolna 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Będzie bezpiecznie, jest wahadłowo 
– VII Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Brynku 
– Sportowe sukcesy miesiąca w SP w Tworogu 
– Światowy Dzień Wody 
– Przedszkolaki z koszyczkami 
– Kapliczka 
– W strażackich szeregach 
– Gminne eliminacje OTWP 2015 
– Polskie, smaczne i zdrowe… jabłka 
– Fotograficzny skrót wydarzeń 
 
 
 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W kwietniowym wydaniu „TWG Kuriera” dowiecie się m.in.
jak wygląda praca rady gminy z niedawno zakupionymi 
tabletami. Samorządowcy postawili na nowoczesne 
rozwiązanie, by ograniczyć ilość wydruków, oszczędzić 
czas pracownika i miejsce w archiwach, ale przede 
wszystkim pieniądze. Ile gmina zaoszczędzi w ten sposób? 
O tym w dziale „Sesja”.  

Czym skutkuje wylewanie nieczystości ciekłych do gruntu?
Okazuje się, że wielu mieszkańców gminy wciąż tego nie 
wie.. O trujących ściekach, które nielegalnie trafiają na 
pola, do lasów i rzek przeczytacie na str. 4. 

Nie zabraknie barwnego witania wiosny w naszych 
placówkach oświatowych. Dzieci, jak co roku, postarały 
się, by zima na dobre opuściła świat. Jak to zrobiły? O tym 
w „Pod lupą”. W dziale przeczytacie także o biegu  
crossowym na dystansie 10 km, który odbędzie się 
w Tworogu na początku maja. Koniecznie dowiedz się 
więcej o „Tworogowskiej dysze po trowie”!  

 

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 
Irena Jonecko, Beata Klempert, Zbigniew Łacisz, Hanna Pawełczyk 

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 SESJA 
NOWOCZESNE PODEJŚCIE 

Stosy dokumentów, setki wydruków i segregatorów. 
Norma w każdej firmie i instytucji? Już nie. Coraz 
częściej, z większą śmiałością, przedsiębiorcy  
i urzędnicy sięgają po nowoczesne rozwiązania, 
mające pomóc w gromadzeniu, archiwizacji i obiegu 
dokumentów. Tradycyjne metody powoli odchodzą do 
lamusa. I słusznie! Ograniczenie ilości wydruków 
oszczędza nie tylko czas pracownika i miejsce  
w archiwach, ale przede wszystkim pieniądze.  
Do takich wniosków doszli samorządowcy z Tworoga, 
którzy od niedawna pracują na tabletach.  

Na zakup 26 tabletów dla radnych, sołtysów, wójta  
i skarbnika gminy przeznaczono z budżetu 15 tys. zł. Jak 
zaznacza sekretarz Teodor Dramski wydatek ten wydaje 
się niewielki w skali kadencji, porównując go z kosztami 
wydruku projektów uchwał i tradycyjnego przesyłania 
informacji do zainteresowanych. – W skali roku same 
znaczki to wydatek rzędu ok. 3 tys. zł, do tego należy 
doliczyć papier i ksero – kolejne  2 tys. zł. Czteroletnia 
kadencja to już 20 tys. zł – wylicza sekretarz gminy.   

Rezygnacja z drukowania tysięcy kartek z materiałami dla 
radnych wiąże się nie tylko z realnymi oszczędnościami, 
ale także usprawnieniem komunikacji pomiędzy Urzędem 
Gminy a samorządowcami. Przesyłanie adresatom 
pakietów informacyjnych poprzez pocztę elektroniczną 
znacznie skraca czas dotarcia materiałów we właściwe 
miejsce, dzięki czemu radni mają więcej czasu, by 
przygotować się do komisji czy sesji. Ponadto będą mieć 
dostęp do protokołów. Do tej pory musieli osobiście przyjść 
w tym celu do Urzędu.  

Tablety trafiły do samorządowców w styczniu. – Należy 
podkreślić, że odbyło się to na podstawie umowy  
o użyczeniu na czas kadencji – mówi Teodor Dramski. 
Użytkownicy przeszli stosowne szkolenia i podczas 
marcowej sesji Rady Gminy z powodzeniem korzystali  
z nowoczesnych rozwiązań. W niewielkim urządzeniu 
każdy mógł znaleźć omawianą treść. Dodatkowo projekty 
uchwał były wyświetlane na rzutniku.     

ŚCIEKI TRUJĄ! 
Czym skutkuje wylewanie nieczystości ciekłych do 
gruntu? Odpowiedź jest krótka – problemami… Ta 
niezgodna z prawem praktyka jest niczym innym jak 
receptą na skażenie gleb i wód gruntowych. Należy 
pamiętać, że ścieki bytowo-gospodarcze nie są 
nawozem! Znajdują się w nich nie tylko bakterie 
kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać 
trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. 
Dlaczego o tym piszemy? Bo wciąż, mimo wielu akcji 
informacyjnych, w naszej gminie takie przypadki się 
zdarzają. Mieszkańcy nadal bezmyślnie wylewają 
ścieki na łąki i do lasów ingerując w ten sposób  
w jakość wody.  

 

30 marca na sesji Rady Gminy rozgorzała dyskusja na ten 
temat wywołana wezwaniami do udokumentowania 
wywozu nieczystości ciekłych. Mieszkańcy Połomii 
reprezentowani przez sołtysa Stefana Paś pytali czemu ma 
służyć taka akcja, bo na dzień dzisiejszy wywołała jedynie 
chaos i panikę. – Dlaczego władze wybrały taką formę? 
Czy wezwanie jest dobrym narzędziem promocji 
bezpiecznego wywozu nieczystości? – pytał na sesji. – Tu 
nie chodzi o karanie lub zastraszanie, ale 
o przeprowadzenie inwentaryzacji. Celem jest ocena jak 
wygląda sytuacja w miejscowościach nieskanalizowanych
– powiedział wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Poza tym, gdzie 
sprawiedliwość? – pytał radny i przewodniczący komisji 
komunalnej Jan Sobania. – Jedni mają kanalizację i płacą, 
a inni nie płacą i wylewają gdzie popadnie. Tak nie może 
być! – stwierdził.  

Wezwanie jest skutkiem wniosku złożonego w lutym tego 
roku do wójta gminy jako organu wykonawczego przez 
komisję komunalną o przeprowadzenie kontroli utylizacji 
ścieków na poszczególnych posesjach niepodłączonych 
do kanalizacji. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. 
zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości 
zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
jest udokumentowanie w formie umowy korzystanie 
z usług firmy posiadającej stosowne zezwolenie w tym 
zakresie przez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi. Przypominamy, że umowy 
oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych typu szambo należy przechowywać 
przez okres minimum 24 miesięcy i okazywać na każde 
wezwanie organów gminy przez upoważnionych 
pracowników Urzędów Gmin. 

Postępowanie władz jest  w pełni uzasadnione 
i podyktowane troską o wspólne dobre. Doświadczenie 
każe wciąż pamiętać o dwukrotnym skażeniu ujęcia wody 
w Połomii bakteriami coli, które jak wiadomo są bakteriami 
fekalnymi wchodzącymi w skład fizjologicznej flory jelita 
grubego człowieka i zwierząt stałocieplnych. Stąd wniosek, 
że do skażenia doszło na skutek nielegalnego wylewania 
ścieków w przypadkowe miejsca. Beztroska niektórych 
mieszkańców w tym temacie zakrawa na absurd. To 
niewiarygodne, że są osoby, które bez ogródek przyznają 
się do pozbywania się w ten sposób nieczystości. Mało 
tego, zgłaszają pretensje do Zakładu Usług Komunalnych, 
twierdząc, że chlorowana woda jest niesmaczna…  

Czy można powstrzymać ten proceder? Te pytania zadają 
sobie zarówno władze gminy jak i ZUK. – W tej chwili 
jakość wody w Połomii pozostawia wiele do życzenia. 
Mętność jest przekroczona, ale pod względem
bakteriologicznym jest czysta, a więc zdatna do picia –
mówi prezes ZUK, Adam Chmiel. 



5 

 

TWG KURIER – SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 30 marca 2015 r.: 

–podjęto uchwałę (nr VI/48/2015) w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024; 

– podjęto uchwałę (nr VI/49/2015) w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2015; 

– podjęto uchwałę (nr VI/50/2015) w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych 
w zakresie ochrony środowiska na lata 2015-2016;  

– podjęto uchwałę (nr VI/51/2015) w sprawie przyjęcia 
sprawozdania wójta z realizacji programu współpracy 
Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2014; 

– podjęto uchwałę (nr VI/52/2015) w sprawie przystąpienia 
Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”; 

– podjęto uchwałę (nr VI/53/2015) w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości; 

– podjęto uchwałę (nr VI/54/2015) w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości 
położonej w Tworogu; 

– podjęto uchwałę (nr VI/55/2015) w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości 
położonej w Tworogu.  

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

Nie da się przecenić roli, jaką w rozwoju i wychowaniu 
młodego człowieka odgrywa kontakt z książką, dlatego też 
rodzice i nauczyciele uczniów klas I zainicjowali w SP 
w Tworogu akcję czytelniczą „Cała Polska czyta dzieciom”. 
W czasie cotygodniowych spotkań chętni rodzice czytają 
dzieciom wybrane przez siebie fragmenty literatury 
dziecięcej. – Dziękujemy rodzicom za podjęcie tak 
ciekawej inicjatywy i… zachęcamy do czytania! – mówią 
nauczyciele. 

EDUKACJA REGIONALNA NA 
SZÓSTKĘ 

Po raz kolejny SP w Tworogu jest w gronie 10 szkół 
najlepiej realizujących w województwie śląskim edukację 
regionalną. Jako jedyna szkoła podstawowa z powiatu 
tarnogórskiego zakwalifikowaliśmy się do kolejnego etapu 
Konkursu Wojewódzkiego – Edukacja regionalna w szkole 
„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu" – Jan 
Paweł II. Przed nami kolejne zadanie konkursu. Każda 
z 10 szkół ma zadanie opracować projekt z kręgu 
tematycznego pt. „Zmiany krajobrazu najbliższej okolicy". 
Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia. 

Hanna Pawełczyk

Jednak ten stan może się pogorszyć, a każde 
niekontrolowane wylewanie nieczystości płynnych 
przybliża ujęcie do stanu nieużywalności. – Skażona woda 
wymaga wielomiesięcznego chlorowania, co dla nas 
oznacza dodatkowe wydatki. Wielokrotnie słyszę pytania 
dlaczego woda i ścieki są takie drogie. Cena wynika m.in. 
z potrzeby prowadzenia proekologicznych inwestycji. Kiedy 
dochodzi do skażenia, część pieniędzy i mnóstwo czasu 
trzeba przeznaczać na oczyszczenie wody. Zdecydowanie 
wolałbym je przeznaczyć na konieczne modernizacje, bo 
potrzeb jest naprawdę dużo, należy do nich m.in. 
renowacja zbiorników wody pitnej w Połomii czy stacji 
uzdatniania wody w Mikołesce – mówi. – Mieszkańcy 
muszą zdawać sobie sprawę z roli, jaką odgrywa właściwie 
prowadzona gospodarka wodno-kanalizacyjna. Polska jest 
krajem o niewielkich zasobach wodnych. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wychodzi ok. 1700 m3/rok, a w roku 
suchym – 1450 m3/rok. Pod tym względem Polska zajmuje 
22 miejsce w Europie. Dodatkowo należy podkreślić, że 
jakość wód powierzchniowych jest bardzo niska. Powód? 
Przedostawanie się do środowiska nieoczyszczonych 
ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych – mówi 
Adam Chmiel. Dodajmy tylko, że budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenach wiejskich jest ekonomicznie 
nieuzasadniona i wpłynęłaby na wysokość ceny za ścieki.  

Wezwania, jakie trafiły do mieszkańców gminy mają na 
celu aktualizację ewidencji, która dostarczy danych 
niezbędnych do wdrożenia programu dofinansowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Władze liczą na 
współpracę ze strony mieszkańców. Informujemy 
jednocześnie, że istnieją narzędzia służące karaniu 
winnych nielegalnego wywozu nieczystości płynnych, 
jednak jak zaznacza wójt, władze póki co nie chcą z nich 
korzystać.  

Przypominamy, że w miejscowościach 
nieskanalizowanych istnieją dwie możliwości 
legalnego pozbycia się ścieków – wywóz nieczystości 
przeprowadzony przez uprawniony podmiot lub 
poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Warto wspomnieć, że można ubiegać się o udzielenie 
dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.  
W przypadku inwestycji, której wartość nie przekracza  
12 tys. zł wynosi ona 8 tys. 400 zł dla osób fizycznych  
(70 procent) oraz 3 tys. zł dla wspólnot.  

W związku z akcją kontroli nieczystości płynnych 
prowadzoną przez Urząd Gminy w Tworogu, ZUK – 
Tworóg Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców obniża na okres wiosenno-letni (od  
1 kwietnia do 30 września bieżącego roku) cenę wywozu 
nieczystości płynnych dla klientów indywidualnych z terenu 
gminy. Cena po obniżce ze 162 zł wynosi 135 zł brutto. 
Usługa obejmuje wypompowanie ścieków ze zbiornika 
(tzw. szamba), transport ścieków wozem asenizacyjnym  
i unieszkodliwienie ścieków. Zarząd rozważa możliwość 
ponownej obniżki ceny, decyzja jednak jest uzależniona od 
ilości zamówień.  

Ponadto ZUK informuje mieszkańców miejscowości 
Brynek o obowiązku przyłączenia budynków mieszkalnych 
do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 
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KURIER HOBBYSTA 

Systemy bezpieczeństwa w samochodach 

Wraz z nowymi modelami samochodów pojawiają się 
nowe systemy bezpieczeństwa. Podzielić je można na 
bierne i czynne. Pierwszym, i być może najważniejszym, 
czynnym systemem bezpieczeństwa w każdym 
samochodzie jest... kierowca. To od jego zachowań, 
wyobraźni i szybkiego reagowania w dużej mierze  zależy, 
czy uda się uniknąć kolizji. Wśród zabezpieczeń 
technicznych najpopularniejszym jest oczywiście system 
ABS, który zapobiega blokowaniu kół podczas nagłego 
hamowania. Innym systemem jest tzw. „kontrola trakcji”, 
czyli wewnętrzny komputer samochodu, który rozdziela 
moc hamowania i rozdział momentu napędowego 
niezależnie na poszczególne koła. Dzięki temu wszystkie 
ruchy wykonywane kierownicą są dokładniej przenoszone 
na rzeczywisty tor jazdy, także w sytuacjach awaryjnych.  

Istotne są również takie elementy wyposażenia 
samochodu jak: odpowiednio rozmieszczone lusterka, 
szyby i słupki nadwozia, które należą do czynnych 
systemów bezpieczeństwa. Bierne systemy 
bezpieczeństwa służą minimalizacji skutków kolizji (ze 
szczególnym uwzględnieniem zdrowia i życia pasażerów), 
jeżeli już do takiej dojdzie. Są to przede wszystkim 
kontrolowane strefy zgniotu, które pochłaniając energię 
zderzenia chronią osoby znajdujące się w samochodzie 
(kontrolowane są one w tzw. crash-testach, podczas 
których auto poddawane jest zaplanowanej i dokładnie 
obserwowanej kolizji). Także przemieszczenie się podczas 
kolizji silnika, pedałów czy kierownicy musi być dokładnie 
zaprojektowane tak, by chronić kierowcę przed groźnymi 
urazami. Do innych biernych systemów bezpieczeństwa 
należą poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, 
odpowiednio zaprojektowane zagłówki czy foteliki dla 
dzieci. Dzięki nim systematycznie maleje ilość kolizji 
drogowych (za to odpowiedzialne są systemy czynne),  
a także ilość rannych i zabitych w wypadkach (systemy 
bierne). 

Pasy bezpieczeństwa 
Pasy bezpieczeństwa mają istotny wpływ na łagodzenie 
skutków wypadków drogowych. Mogą przyczynić się do 
uratowania zdrowia i życia wielu osób. Niestety nie 
wszyscy pamiętają o ich zapinaniu. Warto jednak 
przypomnieć kilka podstawowych zasad związanych ze 
stosowaniem pasów bezpieczeństwa. 

1. Zderzenie samochodu jadącego z prędkością 80 km/ 
godz. ze stałą przeszkodą np. drzewem, słupem, czy 
stojącą ciężarówką, jest niemal śmiertelne dla osób 
znajdujących się w samochodzie. Całkowicie bez szans 
jest osoba, która nie zapięła pasów bezpieczeństwa.  

Zdarzenie trwa ułamki sekundy, a śmierć przychodzi 
z prędkością pocisku: 
• po 0,026 sekundy od początku wypadku zderzak 
i przód samochodu jest już zgnieciony, a niezapięty pasami 
kierowca kontynuuje ruch z prędkością 80 km/godz.; 
• po 0,039 sekundy kierowca wraz z siedzeniem 
zostaje uniesiony o 15 cm.; 
• po 0,044 sekundy uderza klatką piersiową 
w kierownicę; 
• po 0,050 sekundy opóźnienie działające na osobę 
80 razy przewyższa masę ciała; 
• po 0,068 sekundy ciało kierowcy uderza w deskę 
rozdzielczą z siłą 6 ton; 
• po 0,092 sekundy głowa kierowcy uderza 
w przednią szybę; 
• po 0,1 sekundy ciało kierowcy po uderzeniu 
w kolumnę kierownicy, wypada na zewnątrz wybijając 
przednią szybę- obrażenia powodują śmierć na miejscu! 
• po 0,110 sekundy wrak auta zaczyna się cofać; 
• po 0,15 sekundy w miejscu wypadku zaległa cisza. 

2. Stosowanie pasów bezpieczeństwa przez osoby 
siedzące z przodu zmniejsza o 45% ryzyko powstania 
obrażeń śmiertelnych, natomiast ciężkich nawet o 50%. 

3. Przy zderzeniu czołowym, nawet przy prędkości nie 
uznawanej za niebezpieczną, rzędu 64 km/h, może 
dochodzić do przeciążeń do 30g (przyspieszenie 30 razy 
większe niż przyspieszenie ziemskie). Wtedy mężczyzna o 
wadze 84 kg będzie oddziaływał na przedni fotel lub/i 
innych pasażerów tak, jakby jego masa wynosiła 2,5 tony 
(84kg* 300m/s2=25 200 N). 

4. Zapięte pasy, wiążąc kierowcę z autem, umożliwiają 
lepsze wyczucie pojazdu i zwiększenie precyzji kierowania. 

5. Poduszka powietrzna zabezpiecza całe ciało i głowę 
przed urazami tylko w przypadku stosowania prawidłowej 
pozycji za kierownicą i pasów bezpieczeństwa: 

• pas powinien przylegać płasko do ciała (Skręcony 
pas może nie wytrzymać napięcia podczas 
zderzenia i łatwo się zerwać) 

• Pas powinien być napięty (jeśli pas nie jest 
napięty, można uderzyć w kierownicę lub szybę 
zanim pas zadziała); 

• górna część pasa powinna być umieszczona 
blisko szyi, a nie na żebrach (w razie gdyby pas 
zsunął się poniżej linii żeber, mogą one ulec 
złamaniu, przebijając jednocześnie płuca i serce); 

• dolny pas powinien opinać biodra (jeżeli jest 
skręcony lub przylega do brzucha, podczas 
wypadku zmiażdży narządy wewnętrzne).  

• Właściwie ustawiony zagłówek chroni szyję. 

6. Zapięte pasy w momencie wypadku drogowego to 
najczęściej jedyna szansa na przeżycie. 
Z przeprowadzonych na świecie badań wynika, że 50% 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych mogłaby żyć, 
gdyby w chwili zderzenia miały zapięte pasy! 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 
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Jeden pas dwa życia 

Chroń siebie i swoje nienarodzone dziecko poprzez 
stosowanie adaptera do pasów bezpieczeństwa. Adapter 
do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży BEE SAFE  
w momencie wypadku chroni zarówno matkę jak i dziecko  
i jest zalecany od 2 miesiąca ciąży. Adapter jest bardzo 
wygodny w użyciu, utrzymuje pas biodrowy w miejscu i nie 
pozwala na jego unoszenie się w okolice brzucha podczas 
jazdy. Testy zderzeniowe pokazują, że adapter może być 
zainstalowany zarówno na przednim siedzeniu- kierowcy 
jak i siedzeniu pasażera lub na tylnym siedzeniu za 
pomocą ISOfix. Daje to kobiecie w ciąży większą 
możliwość wyboru, gdzie chce siedzieć podczas podróży 
samochodem. Adapter do pasów bezpieczeństwa jest 
łatwy w montażu. 

Zbigniew Łacisz 

GOPS W TWOROGU  
I PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 

Od 1 stycznia tego roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tworogu realizuje zadania  
w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych i zapobieganiu narkomanii.  

Zakres działań określają ustawy: z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Jedną z form takiej 
profilaktyki są programy opiekuńczo-wychowawcze. 
Należą do nich między innymi niedawno wdrożone 
warsztaty „Zabawa w artystę”. Projekt opracowany przez 
Jolantę Warzechę jest rozszerzeniem dotychczasowej 
oferty jaką proponował w tym zakresie GOK. 

– Plastyka w wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa 
ogromną rolę. Umożliwia ujawnienie własnych myśli  
i uczuć oraz obrazu świata widzianego z własnej 
perspektywy. Dzieciom podoba się to, co przynosi im 
radość, wywołuje miłe doznania zmysłowe, które 
pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo  
z otoczeniem. To skłania je do podejmowania działań, do 
wyrażania siebie – do ekspresji artystycznej – z takiego 
założenia wyszła Jolanta Warzecha, plastyczka. Do tej 
pory „Zabawa w artystę”, czyli warsztaty z dziećmi  
i młodzieżą odbywały się raz w tygodniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu. Plastyczka postanowiła 
jednak rozszerzyć ofertę. – Chciałam stworzyć w naszej 
gminie miejsce, gdzie dzieci, młodzież i osoby dorosłe  
z różnych środowisk mogłyby pogłębić swoje 
zainteresowania, gdzie znalazłyby szansę na obcowanie 
ze sztuką bez konieczności organizacji kosztownych  
i czasochłonnych wyjazdów – mówi. 

Celem poszerzenia oferty atrakcyjnych zajęć 
pozalekcyjnych jest także wspieranie szkolnych 
programów wychowawczych, rozbudzenie zainteresowań, 
właściwe wykorzystanie czasu wolnego, a przez to 
zapobieganie negatywnym zachowaniom wśród nieletnich. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tworogu, Barbara Pyszniak zaznacza, że nadrzędnym 
celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej ograniczeniu 
niekorzystnych zjawisk, takich jak sięganie przez młodych 
ludzi po alkohol i narkotyki, poprzez pokazanie im 
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 
Dzieci i młodzież, które przyjdą na zajęcia do tworoskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej lub Gminnego Ośrodka 
Kultury poznają różne techniki plastyczne (modelowanie, 
rysowanie, malowanie, quilling, scrapbooking, collage, 
embossing, filcowanie) i będą mieć do dyspozycji 
najróżniejsze materiały, m.in. farby, kredki świecowe, 
plastelinę, papiery kolorowe, stemple, kolorowe tusze, 
wałki malarskie, szablony i brokaty. Poza tym prowadząca 
zajęcia będzie korzystać z materiałów dydaktycznych 
takich jak np. albumy z reprodukcjami dzieł sztuki, plansze 
poglądowe, czy programy komputerowe. Z pewnością nikt 
nie będzie się nudzić. Zapraszamy! 

Zajęcia odbywają się we wtorek w budynku OSP 
w Tworogu i w czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury 
o godz. 17.00. 

Foto. Wesołe kokoszki –  to temat przewodni, ale mali artyści tak 
się rozpędzili, że oprócz nich powstały także zielone żabki, kotki, 

papugi, bociany, zające i nawet lew. Wszystko to za sprawą 
papierowych talerzyków, kolorowych pasteli, piór, kolorowego 

papieru i oczywiście wielkiej fantazji naszych milusińskich- 
relacjonuje marcowe warsztaty Jola Warzecha.  

Jak zapowiada Barbara Pyszniak, programy opiekuńczo-
wychowawcze będą realizowane w różnych formach 
w dotychczasowych świetlicach w Tworogu, 
Boruszowicach, Połomii i Wojsce. Poza warsztatami 
plastycznymi GOPS przewiduje m.in. zajęcia sportowe.  
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KURIER POD LUPĄ 
ZIMA POŻEGNANA,  
WIOSNA POWITANA 

Boruszowice 

W boruszowickim przedszkolu przygotowania do powitania 
wiosny rozpoczęły się 20 marca opowieściami muzyczno-
ruchowymi „Już wiosna”. Dzieci zobaczyły także na tablicy 
interaktywnej zdjęcia z serii „Świat obok nas” Roberta 
Garstki, obrazujące tradycje witania wiosny w różnych 
zakątkach Śląska. Był też czas na zabawę w postaci quizu 
oraz zajęć plastycznych, na których starszaki i średniaki 
wykonywały przebiśniegi techniką origami. Maluchy 
natomiast zajęły się sadzeniem w doniczkach cebulek  
i pietruszki. W poniedziałek 23 marca dzieci wyruszyły nad 
pobliską rzekę niosąc kolorową Marzannę.  

Tworóg 

A jak to wyglądało w Tworogu? 20 marca przez 
miejscowość przemaszerował wiosenny, radosny i bardzo 
kolorowy pochód, w którym można było dostrzec balony, 
bańki mydlane i dzieci przebrane za kwiaty, jeża, kurkę 
oraz oczywiście ukwieconą, z motylami na sukni i baziami 
w ręce panią Wiosnę. – Już po raz drugi  wraz z  Gminnym 
Przedszkolem w Tworogu staliśmy się inicjatorami akcji 
„Żeby wiosna była w sercu każdego dziecka”, mającej na 
celu niesienie radości najbardziej potrzebującym dzieciom. 
W przeddzień pierwszego dnia wiosny odbył się pochód 
pod Urząd Gminy, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej i dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu. 
Na jego czele – inaczej niż w znanym  wierszu „Przyjście 
wiosny” Jana Brzechwy – nie „furą”, „karetą” i  „hulajnogą”, 
lecz prowadząc rower, szła piękna Pani Wiosna, której 
towarzyszyły kolorowe kwiaty i zwierzątka – mówi 
Katarzyna Mika – koordynator projektu.  

Koty 

Co prawda za oknem świeci słońce, ale wiosenny chłód 
wciąż daje się we znaki. Przedszkolaki z Kotów dobrze  
o tym wiedzą. Nim więc 20 marca wyruszyły na spacer, 
założyły buty, kurtki i czapki. Gotowe stanęły przez 
przedszkolnymi drzwiami, trzymając kolorową Marzannę. 
Na komendę nauczycielki grzecznie ruszyły przed siebie 
mijając kościół i kilka pobliskich domostw. Gdy dotarły na 
most, pomachały Marzannie i bez sentymentu wrzuciły ją 
do wody. W końcu tylko w ten sposób można na dobre 
pożegnać zimę. Dzieci jeszcze długo wpatrywały się  
w rzekę starając się dostrzec odpływającą kukłę.  

– 23 marca uczennice klasy drugiej oraz starsza grupa 
„Tworożan” pojechały wraz z opiekunami do Domu 
Dziecka w Ścinawce Dolnej, by przekazać uzbierane dary 
dzieciom i wystąpić przed tak wspaniałą  publicznością. 
Piosenki i tańce w strojach śląskich nie tylko ukazały 
kulturę naszego regionu, ale sprawiły podopiecznym Sióstr 
Teresjanek wielką frajdę.  
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BIEGACZE NA START! Dowodem na to były owacje na stojąco, głośne bisy  
i roześmiane buzie dzieci. A o to przecież w tym wszystkim 
chodziło, by „wiosna była w sercu każdego dziecka!”. 
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wspomogli naszą 
akcję. Pamiętajmy, że „każda wyciągnięta życzliwie ręka, 
uśmiech na twarzy i w oczach zmęczonych, drobny gest 
wdzięczności – to przecież tak mało, a znaczy tak wiele  
w szarej codzienności” – podsumowuje koordynatorka. 

Wojska  

Dziarskie przedszkolaki z Wojski dobrze wiedzą jak 
powinno wyglądać tradycyjne żegnanie zimy. Wraz  
z nauczycielkami wykonały słomiane Marzanny i 23 marca 
w blasku wiosennego słońca wyruszyły w kierunku rzeki. 

Kukły, jak każe zwyczaj, trafiły do wody – symbolicznego 
strumyka. Dzieci zaś otrzymały kolorowe gaiki 
symbolizujące nadejście nowej pory roku i uśmiechnięte od 
ucha do ucha wróciły do przedszkola śpiewając wiosenne 
piosenki i machając gałązkami ozdobionymi bibułkami. 

Już wkrótce – „Tworogowska dycha po trowie”, czyli bieg 
crossowy na dystansie 10 km! Odbędzie się 9 maja 
o godz. 12 przy SP w Tworogu. Zainteresowanie jest 
ogromne, wystartuje ponad 140 osób z różnych zakątków 
Śląska! Śledźcie „dychę” na Facebooku:.  

www.facebook.com/tworogowskadychapotrowie?ref=a
ymt_homepage_panel 

Przypominamy, że za zgłoszenie do biegu uważa się 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie 
opłaty startowej – 30 zł. Spieszcie się, wkrótce zapisy 
mogą zostać zamknięte!  

Start i meta będą usytuowane na bieżni stadionu „Sparta 
Tworóg” obok Szkoły Podstawowej w Tworogu. Trasa 
biegu będzie poprowadzona po ścieżkach gruntowych na 
terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Brynek. Dla 
zwycięzców w kategoriach generalnych kobiet 
i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki oraz 
nagrody pieniężne w wysokości: 

I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. 
Ponadto uczestnicy biegu, którzy opłacą wpisowe do dnia 
30.04.2015 r. otrzymają okolicznościowe koszulki. 
Dodatkowo wśród wszystkich uczestników biegu zostaną 
rozlosowane nagrody ufundowane przez sponsorów. 

Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek: 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
ul. Zamkowa 1 
42-690 Tworóg 

Bank Spółdzielczy Tworóg 
94 8466 0002 0000 2206 2000 0001 

w tytule przelewu należy wpisać: 
„opłata startowa oraz imię i nazwisko zawodnika i rozmiar 

koszulki(S, M, L, XL do wyboru)” 

Informacje na temat zawodów znajdziecie na stronie 
internetowej: 

www.tworog.pl 

 

Wiosenne zdjęcia wszystkich przedszkolaków znajdziecie 
na naszej stronie internetowej: 

www.twg-kurier.pl 

TWOROŻANIE Z GOŚCINNYMI 
WYSTĘPAMI 

Na zaproszenie Organizatorów XVI Międzyszkolnego 
Konkursu Kroszonkarskiego „Ale jajo” szkolny zespół 
Tworożanie dał występ w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Kielczy.  

Celem odbywającego się tam konkursu było kultywowanie 
i upowszechnianie tradycji regionalnej oraz rozwijanie 
kreatywności związanej z okresem Świat Wielkanocnych. 
Nasi uczniowie wystąpili tam z wiązanką tańców i piosenek 
śląskich, wywołując wielkie zainteresowanie i aplauz. 
Komplementowani za perfekcję wykonania, wrócili pełni 
satysfakcji i chęci do dalszej pracy. Instruktorzy 
prowadzący zespół zdobyli kolejny raz przekonanie, że 
warto pracować i ćwiczyć, by oglądać tak wspaniałe efekty 
pracy. 

Hanna Pawełczyk 
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KURIER KULTURALNIE 
JESTEŚ SENIOREM?  
ZOSTAŃ STUDENTEM!  

Akademia seniora działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu wznowiła działalność w lutym tego 
roku. Program zajęć zaplanowano do czerwca.  
W każdej chwili można i warto dołączyć do grona 
słuchaczy, bo oferta jest naprawdę godna uwagi. 

Sercem Akademii jest z pewnością jej samorząd złożony  
z aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych pań, czyli: 
Barbary Izworskiej, Jadwigi Pakusy, Jadwigi Kluf, Marii 
Płatek i Brygidy Rekus. To one z zaangażowaniem 
organizują wycieczki i przygotowują średnio raz  
w miesiącu spotkania tematyczne przy kawie i herbacie.  
9 kwietnia słuchacze mieli możliwość wysłuchania prelekcji 
mgr inż. Elżbiety Zawartki pt. „Co jeść, by być zdrowym do 
późnej starości – dieta dla seniora”  (zdj. z wydarzenia 
znajdziecie na stronie internetowej www.gok-tworog.pl). 

W planach na kwiecień jest także wycieczka do Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, a 23 kwietnia seniorzy 
wspólnie z tworoskim Kołem Emerytów wyruszą do 
Krakowa. Zwiedzą m.in. Kazimierz i poznają historię 
krakowskich Żydów. Koszt – 35 zł. Z kolei 13 maja 
organizowana jest wycieczka z Kołem Emerytów „Ponidzie 
– Wiślica, Busko Zdrój, Pińczów, Książ Wielki”. Koszt – 53 
zł). 14 maja o godz. 17 odbędzie się spotkanie z cyklu 
„Wspaniałe podróże” pt. „Tam, gdzie zbiegły się wszystkie 
strony świata – Istambuł”. Prelekcję poprowadzi Barbara 
Izworska. Natomiast w czerwcu seniorzy będą się uczyć 
jak udzielać pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach. 
Semestr zakończy 23 czerwca wycieczka na 
Sądecczyznę. Koszt – 60 zł. 

Równolegle, zgodnie z aktualnym grafikiem, odbywają się 
zajęcia fakultatywne:   
poniedziałek – godz. 17.30 – język niemiecki 
piątek – godz. 18 – gimnastyka 
piątek – godz. 19 – język angielski 

BABY, ACH TE BABY! 

Co z tego, że już nie najmłodsze, że czasami czują ból 
krzyża i głowy, że słuch nie ten sam… Co z tego, skoro 
nasze seniorki to wciąż stuprocentowe, czarujące kobietki. 
W dodatku z ogromnymi pokładami poczucia humoru, 
energii, dystansem do siebie i wieloma talentami. Dowiodły 
tego 5 marca organizując w ramach Akademii Seniora 
Dzień Kobiet na wesoło.   

Tego dnia zadebiutowała grupa kabaretowa ze swoim 
zabawnym programem artystycznym. – Zespół powstał 
dzięki Brygidzie Rekus, która zaproponowała wystawienie 
w gwarze śląskiej bajki o Czerwonym Kapturku. Potem 
pojawiły się kolejne pomysły i autorskie teksty – mówi 
Barbara Izworska. 

Samorząd Akademii złożony z bardzo aktywnych 
i dziarskich kobietek, nie tracąc czasu przystąpił do 
przygotowywania programu. Znalazło się w nim kilka słów 
o kobiecych portretach, był wspomniany Czerwony 
Kapturek i jego nieco zwariowana babcia oraz cały szereg 
autorskich tekstów Barbary Izworskiej ilustrowanych przez 
aktorsko uzdolnione koleżanki i jednego kolegę.  

Pośmiały się kobietki, oj pośmiały! Bo jak tu się nie śmiać, 
kiedy baba idzie do doktora, a kończy u znachora, 
dziadek-bloger szuka żony, a rolnik? Ten to dopiero 
narozrabiał… Co tu dużo mówić – wiosna idzie! Nasi 
seniorzy najwyraźniej zainspirowani pierwszymi 
promieniami słońca, przeszli samych siebie. Kto był, nie 
żałował. Nam pozostaje życzyć natchnienia i czekać na 
kolejną artystyczną odsłonę Akademii.  

 

Kabaret można było zobaczyć po raz drugi 10 kwietnia 
podczas „Babińca” organizowanego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu.  

Zdjęcia jak zawsze na stronie www.gok-tworog.pl 
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BABA I CHŁOP, CZYLI…  

Tradycyjna śląska rodzina wczoraj i dziś była 
motywem przewodnim projektu realizowanego przez 
Grupę Kobiet Aktywnych „Połomki”.  

W jego ramach Połomki” odkurzyły niejeden stary album,  
w których odkryły czarno-białe ślady przeszłości. 
Fotografie sprzed lat, ilustrujące m.in. ważne wydarzenia tj. 
dożynki czy wesela oraz życie codzienne mieszkańców 
Połomii, zbudowały interesującą wystawę. Można było ją 
zobaczyć 21 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Tworogu podczas biesiady „Baba i chłop”. Jednak tym, co 
przede wszystkim stanowiło treść projektu była muzyka, a 
dokładnie  zrozumienie roli kultury muzycznej i obyczajów 
w życiu tradycyjnej, śląskiej rodziny. W świetlicy w Połomii 
zorganizowano w tym celu warsztaty śpiewu, na których 
uczestnicy poprzez naukę pieśni ludowych poznawali 
obrzędy, zwyczaje i tradycje regionu. W konsekwencji 
warsztatów powstał miniśpiewnik wykorzystany w trakcie 
biesiady „Baba i Chłop”. 21 marca w siedzibie GOK-u 
podsumowano realizację projektu. Na biesiadzie pojawiło 
się ponad 150 osób, dla których wystąpiła Magdalena 
Warecka z Brynicy oraz  Zespół Śpiewaczy „KGW 
Leśniaki”. Gwiazdą wieczoru była zabawna jak zawsze 
Joanna Bartel i zespół „Karlik”, który porwał wszystkich do 
wspólnego śpiewu. Prawdziwą niespodzianką okazało się 
pojawienie się znanej z Telewizji Polskiej Anny Popek, 
która przyjechała na Śląsk, by odwiedzić rodzinę.  

 ŚLĄSKIE WIDOWISKO  
W WOJSCE  

– Dejcie pozór, bo uciechy bydzie kupa – napisali na 
plakacie zapowiadającym imprezę. Obiecali i słowa 
dotrzymali. Było po swojsku, tradycyjnie, na wesoło 
i bardzo smacznie. II Dziyń Ślonski w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce odbył się 22 marca. 
Fotoreportaż z wydarzenia znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl.  

 – Myślę, że zafundowaliśmy mieszkańcom niedzielę pełną 
rozrywki – komentuje dyrektor szkoły, Marcin Paździor. 
Spotkanie otworzył występ „bajtli w gryfnym tyjatrziku”. 
Przedstawienie o śląskiej modzie, zwyczajach i tradycjach 
wymagało nie lada talentów aktorskich i muzycznych. 
Uczniowie stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że są 
w stanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Nawet 
taniec łączący elementy tradycyjne ze współczesnymi nie 
stanowił dla nich problemu. Uczniów przygotowały 
nauczycielki: Hanna Blacha, Anna Kupka i Monika Ziob.  

Foto. Uczniowie szkoły popisali się umiejętnościami aktorskimi i 
muzycznymi. Ubrani w śląskie stroje ludowe przenieśli nas do czasów 

naszych dziadków  i pokazali gościom jak to pierwyj było. 

– Dziękujemy wszystkim obecnym na biesiadzie za czynny 
udział w zabawie. Mamy nadzieję że wszyscy dobrze się 
bawili – mówią inicjatorki przedsięwzięcia, czyli „Połomki”. 

Na profesjonalnej scenie, jaka stanęła na szkolnym holu,
wystąpił także zespół „Karlik”, który zabawiał publiczność 
biesiadnym repertuarem. Na amatorów śląskich 
przysmaków czekał kołocz i chleb z tustym. Nie zabrakło 
wątku edukacyjnego. Imprezie towarzyszyła bowiem 
interesująca wystawa strojów regionalnych. Eksponaty, 
czyli strój cieszyński, górniczy, żywiecki i bytomsko-
rozbarski znajdziecie na naszej internetowej galerii. 
Polecamy!  

– Bardzo cieszy nas zaangażowanie Połomek  
w aktywizowanie środowiska i pielęgnowanie naszych 
śląskich tradycji, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
– mówi z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. Biesiadę 
zorganizowali: Spichlerz Górnego Śląska, Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi w Połomii, Grupa Kobiet Aktywnych „Połomki” 
oraz GOK.  
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Poniżej podajemy wyniki konkursu gminnego 
inspirowanego strojem śląskim. Nagrody rozdano podczas 
Śląskiego Dnia w Wojsce. 

Nagrodzeni: 
Przedszkole: I miejsce Julia Jaworek, II miejsce Julian 
Stępień 
Klasy I-III: I miejsce Marcel i Milena Szwinge, II miejsce 
Roksana Krok, III miejsce Natalia Neumann 
Klasy IV-VI: I miejsce Zofia Stępień, II miejsce Natalia 
Zdrzałek, III miejsce Marzena Zdrzałek 
Gimnazjum: I miejsce  Marcel Krok 
Wyróżnienia: Weronika Szwinge, Tadeusz Rode, Martyna 
Mania, Kamil Zgodzaj, Iwona Zientek 

Wśród oficjalnych gości znaleźli się m.in. radna sejmiku 
Województwa Śląskiego – Barbara Dziuk, v-ce wójt gminy 
Tworóg – Klaudiusz Wieder i  dyrektor Centrum Kultury 
Śląskiej w Nakle Śl. – Stanisław Zając, który  
w podziękowaniu za zaproszenie i występ uczniów 
podarował im ogromny kosz pysznych jabłek. Wszystkie 
datki z II Dnia Śląskiego zostaną przeznaczone na zakup 
nowej huśtawki na szkolny plac zabaw. 

BYĆ POETĄ – CO TO ZNACZY?  

– Poeta nie powinien być akwizytorem lipnego towaru. 
Powinien służyć prawdzie… –  stwierdził dosadnie 
patron „Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, 
co ważne. Mój głos w sprawie wartości”. Ks. prof. 
Jerzy Szymik, teolog i ceniony poeta, profesor nauk 
teologicznych odwiedził Gimnazjum w Brynku  
25 marca. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy  
o uniwersalnych wartościach, o Bogu, rodzinie, 
celowości życia, poświęceniu, tęsknotach i przede 
wszystkim o miłości… Z tej lekcji każdy wyniósł naukę 
dla siebie.  

„Cóż po poezji, która nie jest drogą dla łez?” – te słowa 
prof. Szymika stałym się mottem tegorocznego konkursu. 
Na jego podsumowaniu pojawili się laureaci wraz  
z opiekunami z całej Polski. Dla nich i pozostałych gości 
prof. Szymik podczas rozmowy z Anną Rogalą-Goj 
przytoczył kilka swoich wierszy z najnowszego tomiku 
„Hilasterion” i wiele mądrych słów, które korespondowały  
z przesłaniem konkursu. Nim jednak oddano głos poecie, 
był czas na streszczenie przebiegu konkursu. Jury 
przeczytało 80 zestawów wierszy, opowiadań i esejów 
poświęconych problematyce wartości i przyznało  
30 nagród we wszystkich kategoriach konkursowych.– 
Teksty były piękne, ale nieraz smutne. Pewnie wolelibyśmy 
weselsze, ale czytaliśmy takie i one nas urzekły. Napisane 
słowa zostały w nas – stwierdziła jedna z organizatorek 
literackich zmagań, Anna Rogala-Goj. Listę nagrodzonych 
osób można znaleźć na stronie internetowej szkoły: 
www.gimnazjumbrynek.home.pl – w zakładce „konkursy”. 

Z okazji rozstrzygnięcia konkursu szkolny zespół teatralny 
Bez-Miary przygotował autorski spektakl inspirowany 
twórczością ks. prof. Szymika pod tytułem „Biuro marzeń 
zagubionych”, po którym odbyła się rozmowa z patronem 
konkursu. – Laureaci konkursu literackiego odebrali od 
Patrona Poety lekcję dotyczącą powołania Poety. Ksiądz 
Poeta mówił, iż podstawą wszelkiej twórczej pracy jest 
głoszenie prawdy, wiarygodność. Każde udawanie jest 
 

fałszem, nie służy niczemu, jest też destrukcyjne dla 
samego twórcy – skomentowała Anna Rogala-Goj. 
Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronatem ks. prof. 
Jerzego Szymika i Honorowym Patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty odbywa się co dwa lata i adresowany 
jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych 
i gimnazjalistów. Jego celem jest stworzenie przestrzeni do 
refleksji nad tym, co w życiu każdego człowieka istotne, 
wartościowe; o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad 
słabościami, o godności, pasji, marzeniach i szczęściu. 
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Brynku, 
a w szczególności nauczyciele: Anna Rogala-Goj, 
Eleonora Krywalska, Michał Gowin i Jacek Klica. 
Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom 
wspomagającym organizację tej poważnej ogólnopolskiej 
imprezy.  
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

SP w Tworogu zakończyła realizację zadań Konkursu 
„Biblioteka przyjazna uczniowi”, które wykonywała
w okresie od 1.10.2014 r. do 28.02.2015 r. W ramach 
konkursu biblioteka szkolna realizowała 9 zadań 
przewidzianych w regulaminie m.in. konkursy plastyczne, 
literackie, czytelnicze i recytatorskie. Każde z tych zadań 
zostało opisane w zbiorczym sprawozdaniu i wysłane do 
organizatorów – Studium Prawa Europejskiego 
w Warszawie. Z niecierpliwością czekamy na ocenę 
realizowanych przez nas zadań. Szkolnym koordynatorem 
projektu była pani Karina Jaksa.  

Z kolei 18 marca szkoła przystąpiła do Ogólnopolskich 
Wyborów Książek, których organizatorem była redakcja 
miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy 
z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 
Patronem wyborów jest Minister Edukacji Narodowej –
Joanna Kluzik-Rostkowska. Przedsięwzięcie skierowane 
zostało do uczniów wszystkich typów szkół na terenie 
całego kraju. Wyniki wyborów naszych uczniów przyczynią 
się do stworzenia rankingu najchętniej czytanych książek 
wśród dzieci i młodzieży. 

Hanna Pawełczyk 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
BĘDZIE BEZPIECZNIE, JEST 
WAHADŁOWO  

W minionym roku kilkakrotnie pisaliśmy o fatalnym 
stanie drogi krajowej DK 11 przebiegającej przez 
Tworóg. Duże natężenie ruchu w okolicy głównego 
skrzyżowania, brak pełnej sygnalizacji świetlnej  
i nierówna nawierzchnia przyczyniały się do licznych 
kolizji i wypadków. Władze gminy popierane przez 
mieszkańców wielokrotnie zabiegały w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozpoczęcie 
remontu drogi. Dziś, mimo zauważalnych utrudnień  
w ruchu, mamy powody do zadowolenia. Remont trwa 
i wiele zostało już zrobione.  

– 15 listopada 2014 r.,15 dni przed zakładanym terminem 
zakończone zostały główne roboty, związane z remontem 
drogi krajowej nr 11 pomiędzy Pustą Kuźnicą  
a skrzyżowaniem z drogą powiatową do Krupskiego Młyna 
w Tworogu wraz z przywróceniem tego odcinka do ruchu. 
Tylko trzy miesiące zajęło wykonanie remontu odcinka 
drogi biegnącego przez tereny leśne na długości 6 km 
wraz z remontem i odbudową 12 szt. obiektów 
inżynierskich, w tym 4 mostów i 8 przepustów pod DK 11. 
Tym samym zlikwidowany został uciążliwy objazd drogi 
krajowej nr 11 – przypomina Marek Prusak, specjalista ds. 
Komunikacji Społecznej GDDKiA. Remont obejmował 
m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni i przystosowanie jej 
nośności do przenoszenia obciążeń do 115 kN na 
oś, ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy, przebudowę  
i remont 4 obiektów mostowych, przebudowę 8 szt. 
przepustów pod drogą DK11 oraz  przebudowę  
i uporządkowanie systemu odwodnieniowego drogi.  

Obecnie, jak wiemy, trwają prace budowlane na odcinku 
ulicznym w Tworogu. W wyniku remontu przewiduje się 
poprawę bezpieczeństwa ruchu. Istniejące ciągi pieszych, 
zatoki autobusowe oraz skrzyżowania i sygnalizacja 
świetlna będą przebudowane. Przebudowie  
i uporządkowaniu zostanie poddany system odwodnienia 
drogi, pojawi się nowe oznakowanie poziome i pionowe 
zgonie z zatwierdzonym  projektem docelowej organizacji 
ruchu.  

W czasie realizacji robót przewiduje się  wystąpienie 
utrudnień w postaci zawężenia przekroju drogi przy 
wprowadzeniu ruchu wahadłowego lub wyznaczania 
krótkich objazdów po drogach lokalnych. Prosimy 
o cierpliwość. – Termin zakończenia całości zadania mija 
30 listopada 2015 r. Przy odpowiedniej mobilizacji 
Wykonawcy i wystąpieniu korzystnych warunków 
pogodowych w sezonie wiosennym możliwe jest 
wcześniejsze zakończenie całego zadania na przełomie 
II i III kwartału 2015 r. – mówi Marek Prusak. 

VII MISTRZOSTWA POLSKI 
SZKÓŁ LEŚNYCH W BRYNKU. 18-
20 MARCA 2015 – NIEZIEMSKIE 
EMOCJE  

20 marca na parkiecie sali sportowej Zespołu Szkół 
Leśnych i Ekologicznych w Brynku w finale turnieju 
zmierzyli się koszykarze ze Starościna i drużyna 
gospodarzy.  Spotkanie, tak jak przed rokiem, było twarde 
i prowadzone w szybkim tempie. Oba zespoły co chwilę 
zdobywały i traciły minimalną przewagę punktową nad 
przeciwnikiem. Kibice na brak emocji nie mogli narzekać. 
Losy pojedynku ważyły się do ostatnich sekund.  

W regulaminowym czasie gry padł remis 37:37, tak jak 
w pierwszej dogrywce. O wyniku zadecydowała dopiero 
druga 5-minutowa dogrywka, w której górą okazali się być 
koszykarze ze Starościna, zdobywając jeden punkt 
przewagi na sekundę przed końcem gry.  

To był mecz godny finału Brynek-Starościn 44:45 (5:5, 
7:15, 13:12, 12:5, dogrywki 3:3,  4:5). Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Tucholi. Ponadto w rewalizacji wzięły 
udział zespoły z Zagnanśka i Milicza. 

Skład Technikum Leśnego w Brynku: Mariusz Kawulok 
nr 18 kpt, Kamil Kaczmarek nr17, Dawid Warchoł nr16, 
Konrad Sobociński nr14, Karol Puza nr13,  Piotr Rucki 
nr12, Kamil Wrzosek nr11 Piotr Kozik nr10, Adrian Jacek 
nr 9, Bartosz Górka nr8,   Artur Sadowski nr7, Jakub 
Zawada nr6, Gracjan Depciuch nr5,Dominik Słaboń nr4. 
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Uroczystego otwarcia i zakończenia turnieju w obecności 
zaproszonych gości i licznie zgromadzonych kibiców 
dokonał dyrektor szkoły Ireneusz Gudowicz i Joanna 
Kaleta. Ceremoniał rozpoczęcia i zakończenia Mistrzostw 
uświetnił występ sygnalistów myśliwskich oraz solistów  
z gimnazjum. Oprócz zmagań sportowych można było 
podziwiać występy dziewcząt z Brynka. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkową koszulkę. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy, puchary i piłki, a trzy najlepsze zespoły 
medale. Wręczono  statuetki w konkursach indywidualnych 
i nagrody ufundowane przez sponsorów, za które 
serdecznie dziękują organizatorzy − nauczyciele 
wychowania fizycznego, Beata Klempert i Krzysztof 
Gerlich. Drużynom i ich opiekunom gratulujemy. Darz Bór! 

Beata Klempert 

SPORTOWE SUKCESY MIESIĄCA 
W SP W TWOROGU 

Finał minikoszykówki 
6 marca odbył się finał rejonowy minikoszykówki 
dziewcząt. W decydującym meczu o I miejsce nasze 
dziewczyny nieznacznie uległy przeciwnikom z SP nr 9  
z Tarnowskich Gór. Uczennice dzielnie walczyły o awans  
i przy minimalnej przegranej zostały pokonane. Stąd żalu, 
łez i smutku nie brakło... Dziękujemy dziewczętom za 
wspaniałe widowisko. Wszyscy szkolni kibice są 
przekonani, że nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa... 

Sukcesy w piłce siatkowej 
W ramach gminnego finału piłki siatkowej dziewcząt  
i chłopców, młodzi siatkarze z Tworoga 10 marca pokonali 
rywali ze szkół podstawowych naszej gminy, awansując 
tym samym do finału powiatowego.13 marca w Nakle 
Śląskim odbył się finał powiatowy chłopców, w którym 
uplasowali się na III-IV miejscu. Zaś dnia 20 marca w finale 
powiatowym dziewczynki zajęły III miejsce. Naszym 
siatkarzom gratulujemy! 
 
Mistrzowie powiatu w tenisie stołowym i zdobywcy III 
miejsca w rejonie 
16 marca odbył się powiatowy finał gry w tenisa stołowego, 
w którym nasza drużyna dziewcząt w składzie: Julka 
Pokorska, Jenifer Brol, Sara Bieńko zajęła I miejsce. 
Drużyna chłopców: Dawid Pradelok, Michał Konieczny, 
Sebastian Jaksik, III miejsce. 

Indywidualnie: 
I miejsce zajęła Julia Pokorska, 
II miejsce Jenifer Brol, 
VII miejsce Sara Bieńko. 
W finale rejonowym uczennice zajęły III miejsce. 

Hanna Pawełczyk 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

23 marca w SP w Tworogu obchodzono Światowy Dzień 
Wody. Z tej okazji uczniowie klasy V b – Kamil Kalus, Julia 
Majchrzak, Julia Gruner i Marta Matuszek – przebrani za 
kropelki wody wraz ze swoją wychowawczynią, 
nauczycielką przyrody Izabelą Piecuch odwiedzali klasy, 

 

proponując wspólną zabawę. Inicjatywa poszerzania 
wiedzy na temat wody składała się z dwóch części. 
W pierwszej uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące 
wody i deszczu. Wszystkie klasy poradziły sobie z tym 
zadaniem znakomicie! Uczniowie szkoły doskonale 
wiedzą, do czego służy woda 
i dlaczego powinniśmy ją szanować. W drugiej części 
spotkania ze „szkolnymi kropelkami” odczytano wiersz 
„Przygody kropli wody” i poproszono dzieci 
o zainscenizowanie wysłuchanych treści. Pod koniec 
zabawy wszyscy uczniowie otrzymali na szczęście wyciętą 
z papieru kroplę wody.  

Hanna Pawełczyk

PRZEDSZKOLAKI   
Z KOSZYCZKAMI 

Koniecznie zobacz zdjęcie przedszkolaków z Tworoga jak 
wierne tradycji przyszły z koszyczkami do kościoła 
parafialnego poświęcić pokarmy (zdj. na str. 16). 

O tradycyjnej święconce i innych wielkanocnych 
zwyczajach dzieci dowiedziały się na zajęciach w ramach 
edukacji regionalnej „Tworóg – moja mała ojczyzna”. Jak w 
praktyce wyglądają tradycje przekonały się w niedzielę 
palmową oraz tydzień później podczas święcenia 
pokarmów. Teresa Adamczyk z tworoskiego przedszkola 
podkreśla, że takie spotkania są praktykowane w placówce 
od wielu lat.  

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 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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KAPLICZKA 

Na skraju lasu za miastym 
Niy wjym ftury to już rok mijo 

Stoji tam mało kapliczka 
A w niyj Dzieciontko i Maryjo 

Stoji łona na pewno łod wiekow 
Fto jom postawioł, żodyn niy wiy? 

Ale fto tu przyłazi zamyślony 
Siodo przy niyj, do stroma przylepiony 

Fajnie szumiom sosny i świyrki 
Cołki czas wonio igliwo 

Koło niyj tak przyjymnie, bez nerwof 
Blank blisko niyj się łodpoczywo 

Tak cicho wszyndzie dołokoła 
Kaj niy ma larma żadnego 

Jak bydziesz we tych stronach 
Wlyjź sie do lasku tego. 

Irena Jonecko 

W STRAŻACKICH SZEREGACH 

28 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kotach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014. 
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście – między 
innymi członek prezydium oddziału Zarządu 
Wojewódzkiego OSP RP, a zarazem Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach druh Andrzej Pilot, 
Wójt Gminny Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, przedstawiciele 
KP PSP Tarnowskie Góry mł. bryg. Piotr Gwóźdź , WOPR 
Częstochowa, radne Gminy Tworóg z sołectwa Koty wraz 
z Sołtysem oraz była radna Gminy Tworóg pani Irena 
Jonecko.  

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy na znak pamięci  
o dwóch druhach, którzy odeszli z szeregów OSP Koty –  
o śp. Pawle Gruner oraz śp. Janie Pausz. Prezes OSP dh 
Joachim Soll przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz 
członków jednostki, następnie odczytano sprawozdania  
z działalności finansowej i komisji rewizyjnej, która 
wystosowała wniosek o udzielnie absolutorium dla Zarządu 
za miniony okres sprawozdawczy. Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. Na zakończenie zebrania wręczono sześciu 
druhom wysługi lat oraz odznaki MDP. Druh Łukasz 
Gruner otrzymał z rąk członka prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego dha Andrzeja Pilota Złoty Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa.  

Zarząd OSP Koty przygotował miłą niespodziankę za 
długoletnią współpracę dla byłej radnej gminy Tworóg – 
pani Ireny Jonecko w postaci statuetki świętego Floriana. – 
Dziękuję Prezesowi, zarządowi i wszystkim strażakom za 
zauważenie mojej pracy na rzecz straży i docenienie jej. 
Byłam bardzo zaskoczona tym miłym gestem. Jeszcze raz 
dziękuję – mówi Irena Jonecko. 

Podczas całego zebrania druhom towarzyszyła Strażacka 
Orkiestra Dęta. 

 

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2015 

W lutym tego roku w OSP Świniowice odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
w których brało udział 29 uczestników z 5 jednostek 
Zarządu Gminnego OSP RP w Tworogu. Jednostkę 
z Kotów reprezentowali: Dawid Kulik, Martyna Broll
i Weronika Busek. Nagrody ufundowały gminy Tworóg 
i Krupski Młyn.  

Kolejność zajętych czołowych miejsc przedstawia się 
następująco: 

I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowa): 
Natalia Puchała OSP Potępa 
Michał Konieczny OSP Tworóg 
Wojciech Nowak OSP Krupski Młyn 

II grupa wiekowa (Szkoła Gimnazjalna): 
Julia Szwaracka OSP Krupski Młyn 
Tomasz Wołoszyn OSP Potępa 
Patrycja Gnielczyk OSP Potępa 

III grupa wiekowa (Szkoła Ponadgimnazjalna): 
Michał Belik OSP Boruszowice - Hanusek 
Karol Ziob OSP Boruszowice - Hanusek 
Dawid Kulik OSP Koty 

POLSKIE, SMACZNE I ZDROWE… 
JABŁKA  

W piątek 27 marca w Szkole Podstawowej w Tworogu 
nauczycielki przyrody zorganizowały Dzień Jabłuszka. 
Podczas tego przedsięwzięcia dzieci miały okazję 
skosztować ciast i racuchów przygotowanych z polskich 
jabłek.  

Uczniowie oprócz jabłkowych deserów wykonanych przez 
swoich rodziców i nauczycieli mogli poczęstować się 
kompotem ugotowanym przez szkolną kucharkę. 
Organizacja Dnia Jabłuszka była możliwa dzięki 
otrzymaniu od Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 
siedmiu skrzyń wypełnionych jabłkami. Uśmiechy na 
twarzach uczniów chyba najlepiej oddawały ich 
zadowolenie z niecodziennej inicjatywy.  

Zdjęcie z wydarzenia na str. 16.  
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FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto. O tradycjach na wesoło – tak w skrócie można opisać  
II Dzień Śląski w Wojsce. O szkolnej imprezie w dziale „Kulturalnie”. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Biesiada „Baba i chłop” w GOK w Tworogu przyciągnęła ponad  
150 osób. Przeczytaj więcej w „Kulturalnie”. 

Foto.  Z okazji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego szkolny zespół 
teatralny Bez-Miary przygotował spektakl pt. „Biuro marzeń zagubionych” 

Foto. Świątecznie, tradycyjnie, ale z dydaktycznym akcentem, czyli 
edukacja regionalna w tworoskim przedszkolu.  

Foto. Co można zrobić z jabłek? Uczniowie SP w Tworogu skosztowali 
mnóstwo przysmaków przygotowanych z tych niedocenianych owoców. 


