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Piątek, 13 czerwca 2008 
Nr 4, Cena 1zł 

 
Nakład kontrolowany 1000 szt. 

 

Twarz TWG Kuriera wybrana! 
 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
Ul. A. Krajowej 13 

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

MIKOŁESKA 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 13 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
Ul. Bytomska 64 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
Ul. Zamkowa 

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

KOTY 
Mini Market „Mix” 
Ul. Potępska 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 48 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
Ul. Zamkowa 

  

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczegóły na str. 5 
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- Dla włóczęgów 
- Dziękuję Ci Mamo 
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- Dni promocji Tworoga 
- Wojska się bawi 
- Konkurs na Twarz TWG Kuriera     
  rozstrzygnięty! 
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- Wakacje na Brzeźnicy? 
- Brynek 
- Akcja „Rynna” 
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- Iskra Połomia 
- Nasza szansa 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

W ciągu ostatniego miesiąca redakcja skupiła się 
na poszukiwaniach „Twarzy TWG Kuriera”. W tym 
celu towarzyszyliśmy Wam podczas zabaw na 
festynach i imprezach. Dziękujemy wszystkim 
uśmiechniętym buziom, które uwieczniliśmy.  
Na pochwałę zasługuje nasz niestrudzony 
fotoreporter, z którym wielu z Was miało okazję się 
pewnie zapoznać. Nie lada wyzwaniem dla 
obiektywu był festyn z okazji dnia dziecka, na którym 
zorganizowaliśmy konkurs na „Małą miss uśmiechu”. 
Portrety finalistów pojawią się w następnym 
numerze.  
 

Witamy wszystkich nowych czytelników  
i zapraszamy do brania udziału w tworzeniu naszej 
gazety, poprzez wypowiedzi w formie listów do 
redakcji. Zachęcamy do współpracy osoby, które do 
tej pory pisały „do szuflady”, aby spróbowały swoich 
sił na łamach Kuriera. Jesteśmy otwarci na nowe 
propozycje i świeże spojrzenia. 
 

Czekamy także na kolejnych hobbystów  
i pasjonatów. pozwólcie waszym kolekcjom  
i osiągnięciom ujrzeć światło dzienne. Możliwe,  
że sprawicie tym komuś przyjemność, nawiążecie 
ciekawe znajomości, a przy okazji znajdziecie osoby 
o podobnych zainteresowaniach.  

 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

 

 
Spis treści 
 
LISTONOSZEEEEEE.EEEE..EEEEE..s.3 
 
SESJAEEEEEEE....EEEEEEEEEE...s.4 
- Niezbędnik mieszkańca Gminy 
- Szkoła w Wojsce 
 
HOBBYSTAEEEEEEEEEEEEEEEE..s.5 
- Dla włóczęgów 
- Dziękuję Ci Mamo 
- Tworóg inaczej 
 
GMINA POD LUPĄEEEEEEEEEEEEE.s.6 
- Nasze Koty 
 
KULTURALNIEEEEEEEEEEEEEEEEs.7 
- Dni promocji Tworoga 
- Wojska się bawi 
- Konkurs na Twarz TWGK rozstrzygnięty! 
 
NA BIEŻĄCOEEEEEEEEEE...EEE......s.10 
- Wakacje na Brzeźnicy? 
- Brynek 
- Akcja „Rynna” 
 
SPORTEEEEEEEEEEEEE.EEEEEs.12 
- Iskra Połomia 
- Nasza szansa 

 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Damian Potempa – Redaktor sportowy 

Marcin Musioł – Dziennikarz terenowy / Fotoreporter 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Lucjan Bułgajski, Justyna Cesarz, Irena Jonecko, Teresa Adamczyk 

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

SZANOWNA REDAKCJO, 
DRODZY MŁODZI 
PRZYJACIELE,  
 

jak zdążyłam się zorientować, na łamach Kuriera 
sporo miejsca zajmują sprawy dotyczące kultury. 
Chciałabym przekazać Wam informację o inicjatywie 
muzealnej; wprawdzie z sąsiedniego powiatu, ale 
moim zdaniem dosyć ciekawej : W dniu 31 maja br  
o godz. 16 nastąpi otwarcie niewielkiego wprawdzie, 
ale dosyć bogatego w eksponaty muzeum 
filmowego. Muzeum ma swoją siedzibę na II piętrze 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Pyskowicach, ul. Wyszyńskiego 27.  

 
Piszę Wam o tym m.in. dlatego, że muzeum jest 

mi bliskie, bo powstało na bazie sprzętu 
zgromadzonego przez Amatorski Klub Filmowy "Jaś" 
działający przez prawie 40 lat przy liceum  
w Pyskowicach, do którego w zamierzchłej 
przeszłości uczęszczałam. Ponadto wydaje mi się,  
że może i w naszej gminie znajdą się ludzie - 
pasjonaci filmu i fotografii, którzy zechcą sobie 
przypomnieć, jak to "drzewiej", zanim wymyślono 
"cyfrówki" trzeba się było napracować, żeby zrobić 
zdjęcie czy film. Jeśli pomysł wypali, to pyskowicki 
MOK przewiduje projekcję filmów amatorskich, a być 
może i jakiś drobny kursik, przeznaczony np. dla 
dzieciaków czy młodzieży szkolnej, aby pod okiem 
instruktora zrobić sobie np własny film animowany. 
 

Będę zobowiązana, jeśli dzięki Wam 
wspomniane muzeum odwiedzi choćby jedna osoba. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Mieszkanka Świniowic 

SPORT SZKOLNY W 
TWOROGU. ZAPAŚĆ,  
CZY TYLKO CHWILOWA 
NIEDYSPOZYCJA?  
 

Od dłuższego już czasu czytując część sportową 
„Gwarka” bezskutecznie szukam jakiejś informacji  
o sukcesach sportu szkolnego w Tworogu  
i sąsiednich miejscowości. A nie tak dawno jeszcze 
bo w latach 70-tych i 80-tych w prasie lokalnej pełno 
było artykułów o sukcesach kół młodzieży szkolnej,  
i co ciekawe nie tylko w pospolitych konkurencjach 
sportowych ale i tych nietypowych np. biegi 
narciarskie czy łyżwiarstwo. Z innych dyscyplin 
sportowych wymienić należy tenis stołowy, w którym 
nasi zawodnicy przodowali w całym regionie 
tarnogórskim, a nawet występowali w rozgrywkach 
wojewódzkich, gdzie jednak w spotkaniach  
z narybkiem drużyn I-wszo ligowych mieli małe 
szanse. Niestety dobre wyniki skończyły się wraz  
z odejściem na emeryturę, a następnie zgonem 
ówczesnego nauczyciela i wychowawcy, pana 
Gerarda Nieświeca, który chętnie poświęcał swój 
czas na wyjazdy z zawodnikami do odległych 
miejscowości np. Wisły, Bielska, czy Tychów. 
Potwierdzeniem ówczesnych osiągnięć młodzieży 
szkolnej są artykuły umieszczone w Kronice SKS 
Szkoły Podstawowej w Tworogu.  

 
Gerard Caus 

 
Odp. Redakcji: 
 
Panie Gerardzie, 

Serdecznie dziękujemy za cenne uwagi 
dotyczące sportu szkolnego. Zaraz po rozpoczęciu 
roku szkolnego 2008/2009 nawiążemy współpracę  
z wuefistami pracującymi w szkołach na terenie 
gminy Tworóg, tak aby na bieżąco informować fanów 
sportu o osiągnięciach naszej młodzieży. Jesteśmy 
przekonani, że nie zabraknie sukcesów, którymi 
szkoły będą mogły się pochwalić, a TWG Kurier 
będzie dopingował młodych sportowców. 
 
 

Napisz do nas: twgkurier@poczta.fm 
 

Usługi ogólnobudowlane, ocieplenia, remonty 
domów, mieszkań i biur 

 
Szanowni Państwo, 
oferujemy Wam fachowe i atrakcyjne cenowo 
usługi: 
• kafelkowanie 
• gładzie 
• montaż płyt KG, sufity podwieszane 
• ocieplenia budynków, elewacje 
• malowanie ścian, sufitów 
• układanie paneli 
 
Szczegółowe informacje: 0 791 435 324 
Infolinia: 0 801 08 08 68 

R             E             K             L             A             M             A 

TWG LISTONOSZ 



 4 

 

KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XXVI 
sesji Rady Gminy Tworóg 
• Przeznaczono do zbycia nieruchomości  

w Brynku przy ulicy Tarnogórskiej o łącznej 
powierzchni 1.38 10 ha. 

• Wyrażono zgodę na użyczenie gruntu 
Stowarzyszeniu Odnowa Wsi z siedzibą  
w Połomii na okres 10 lat. 

• Starostwo powiatowe przeznaczyło dotację 
celową w wysokości 30 000 zł na zakup  
samochodu strażackiego dla OSP w Tworogu. 

• Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia 
oraz kontynuację projektu „Uczymy się nie dla 
szkoły lecz dla życia”, w którym udział biorą: 
Szkoła Podstawowa w Tworogu, Szkołą 
Podstawowa w Boruszowicach, Szkoła 
Podstawowa w Wojsce oraz Gimnazjum  
w Brynku. 

• Wznowiona zostanie akcja mającą na celu 
kontrolę wywozu nieczystości przez 
mieszkańców. 
 

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

SZKOŁA W WOJSCE 
Na sesji odbyła się prezentacja multimedialna 

Szkoły Podstawowej w Wojsce. Radni mogli 
zobaczyć jak szkoła wyglądała przed, a jak po 
przeprowadzonych remontach budynku. 
Przedstawiono również osiągnięcia uczniów szkoły  
w różnych dziedzinach, między innymi w konkursach 
recytatorskich, ekologicznych czy zawodach 
sportowych. W ostatnim czasie ważnym 
wydarzeniem dla szkoły był Dzień Unii Europejskiej, 
który odbył się 21 maja. Dzięki staraniom całej  
szkoły, można było przeżyć magiczną podróż po 
wielu zakątkach krajów Unii. Od samego progu 
szkoła witała flagami wszystkich 27 państw Unii,  
a w powietrzu mieszały się zapachy przeróżnych 
wspaniałych potraw. Wśród klas IV-VI odbył się quiz 
dotyczący znajomości państw Unii Europejskiej,  
a  pomiędzy konkurencjami czas umilały klasy I-III, 
które zaprezentowały piosenki w trzech językach. Na 
zakończenie „europejskiego” dnia cała szkoła 
zaśpiewał hymn wszystkich Państw Unii Europejskiej 
„Odę do radości”. 

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie 
internetowej szkoły:  

www.wojskazsp.edupage.org.pl 
 
Organizatorami wydarzenia były Grażyna 

Nierychło oraz Hanna Penz. 
 

TWG SESJA 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

DLA ”WŁÓCZĘGÓW” 
  

W Boruszowicach przy Szkole Podstawowej 
powstało Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze. 
Z pomysłem wyszedł Pan Damian Żyłka, 
doświadczony turysta i długoletni członek PTTK. 
Inicjatywę przyjęto życzliwie i przy po wparciu pani 
dyrektor powstało Szkolne Koło Turystyczno- 
Krajoznawcze. Działając przy oddziale PTTK  
w Tarnowskich Górach, Koło zachowa pełną 
autonomię. 
 

Członkowie Koła będą zdobywać różne 
sprawności. Poznają również szlaki turystyczne 
gminy Tworóg, powiatu, a w przyszłości całego 
województwa śląskiego, między innymi szlak jurajski- 
o czym marzą organizatorzy Koła. Młodzi turyści 
mają już za sobą pierwszą wyprawę. Zwiedzili 
zabytki Tworoga takie jak pałac, w którym mieści się 
Urząd Gminy. Wójt Gminy, jego Zastępca oraz 
pozostali pracownicy zapoznali uczniów  
z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.  

 

DZIĘKUJĘ CI MAMO !!! 
 
Za - życie, które mi dałaś, 
za - wszystko co wycierpiałaś, 
za - niejedne noce nieprzespane, 
za - łzy z twych oczu wylane, 
za - dłonie, które do serca mnie przytulały, 
za - spracowane ręce, które cię bolały, 
za - zbolałe nogi, które z pomocą spieszyły, 
za - usta, które prawdę mówiły, 
za - miłość i dobroć daną, 
za - głęboką wiarę przekazaną, 
za - dobry przykład dany, 
za - radość i smutek, Bogu powierzany. 
 

Irena Jonecko (Koty) 
 

TWORÓG INACZEJ 
  

Całkiem niedawno, bo dopiero w grudniu 2006 
roku powstała ważna strona dla mieszkańców 
Tworoga. Autorzy www.tworoginaczej.swnet.pl 
zainspirowani podobnymi serwisami tematycznymi 
jak np. www.opuszczone.com, czy też 
www.zapomniane.com stworzyli własną 
interpretację swoich okolic. Czarno-białe zdjęcia 
przedstawiają pozostałości epoki komunizmu... 
Zaniedbany dworzec, stara baza wojskowa, 
nieużywana wieża ciśnień. Takie i tym podobne 
rzeczy to nie lada kąsek do uwiecznienia na zdjęciu. 
 
Zapraszamy do odwiedzania i życzymy powodzenia  
i wytrwałości autorom! 
 

prostyBIZNES.PL 
nowoczesne usługi dla nowoczesnej firmy 

 
Prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz 
ją zarejestrować? Pomożemy Ci w Twoim biznesie. 

Udostępnimy nasz adres, pod którym będziesz 
mógł zarejestrować swoją firmę. 

Zyskujesz: 
• dyskrecję i bezpieczeństwo 
• dobry wizerunek 
• reklamę 
• pełną swobodę 
 
prostyBIZNES.PL 
ul. Zagórska 83 (biurowiec) 
42-680 Tarnowskie Góry 
internet: www.prostybiznes.pl 
infolinia: 0 801 08 08 68 

R             E             K             L             A             M             A 

Przewodnikiem po zabytkach Tworoga był Pan 
Zgodzaj, który ciekawie opowiadał o historii Tworoga 
i jego obiektach. Dzieci poznały kapliczki słupowe, 
późnobarokowe z 1976 r. Domy mieszkalne z XIX 
wieku, kościół parafialny p.w. św. Antoniego 
Padewskiego - neobarokowy z lat 1815 - 1817 oraz 
wiele interesujących obiektów. Następnie przy 
Nadleśnictwie Brynek zorganizowano ognisko.  

 
Organizatorzy wycieczki pragną serdecznie 

podziękować Wójtowi Gminy, jego Zastępcy oraz 
wszystkim pracownikom Urzędu za przemiłe 
przyjęcie. Serdecznie dziękują przewodnikowi 
wyprawy, Panu Zgodzajowi. Ideą Zarządu jest,  
by tego rodzaju wycieczki po skarbach gminy, 
powiatu i województwa nie tylko bawiły uczniów ale 
także uczyły i kształciły. 
 

L.Bugajski 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

NASZE KOTY 
 
Z daleka łod miasta srogjygo, 
fajnie, cicho, bez larma żodnego, 
kaj pjyknie ptoszki śpiywajom, 
ranty gynsipampkami pokryte, 
łogrotki posprzontane i poryte, 
place i drogi pozamiatane, 
we chałpach łokna wypucowane. 
 
Grobami naszych przodków 
jak tepich z rozmajtych kwiotków 
dołokoła kościół łowiniynty 
przypomino kożdy dziyń świynty. 
 
Wszystko szykownie łokludzone, 
wyrychtowane- jak należy porobione. 
Fajnie pomalowane dachy i poty, 
ta wieś- co nazywo sie Koty. 
Ludzie sie fajnie miyszkajom 
Na łodwiedziny kożdego zaproszajom. 
 

Tak mieszkańcy Kotów zapraszają na coroczny 
festyn „Pod Lipą”, który w tym roku odbędzie się  
w lipcu. Lipa - pomnik przyrody, znajduje się na placu 
zabaw. Pod tą wspaniałą lipą można podziwiać 
olbrzymią koronę liści i konarów, a w czasie 
kwitnienia zachwycać się jej pięknem i urzekającym 
zapachem. Jest to wspaniałe miejsce na 
odpoczynek. 
 

Możemy się pochwalić zabytkowym kościołem 
Św. App. Piotra i Pawła, który w niedługim czasie 
będzie obchodził 350 lat istnienia. Mamy również 
150-letni drewniany budynek dawnej szkoły. Obecnie 
mieści się tam Gminne Przedszkole (w remoncie).  
W piwnicach tego budynku znajduje się zabytkowy 
piec do pieczenia chleba, dlatego mamy nadzieję na 
szybkie zakończenie remontu. W tym miejscu 
dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie 
pomagali przy uporządkowaniu placu i obejścia przy 
budynku przedszkola w Kotach. 
 

Na terenie Sołectwa od 1955 roku działa klub 
sportowy LKS „Orzeł Koty”, który prowadzi 
działalność w dwóch kategoriach wiekowych: 
drużyna seniorów i juniorów. Obecnie drużyna 
seniorów gra w bytomskiej klasie „A”. 
 

Nad bezpieczeństwem naszych domów, posesji  
i lasów czuwają strażacy OSP Koty wraz  
z młodzieżową drużyną dziewczęcą. Drużyna ta  
w ubiegłym roku podczas zawodów sportowo - 
pożarniczych zajęła I miejsce w Gminie i II miejsce  
w Powiecie. 
 

Od 15 lat w naszym sołectwie istnieje Klub 
Seniora „Chwila dla Ciebie”. Do Klubu Seniora należy 
spora grupa osób. Nasi seniorzy organizują różne 
imprezy, takie jak coroczne spotkania opłatkowe, 
wycieczki, wyjazdy do sąsiednich sołectw, spotkania 
przy kawie i cieście. Mamy też w Kotach wspaniałą 
młodzież, chętną do współpracy przy różnych 
pracach i imprezach, służą bezinteresownie swoją 
pomocą. Trwa rejestracja Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Sołectwa Koty. Celem działania Stowarzyszenia 
jest rozwój wsi i pozyskiwanie środków finansowych 
z różnych źródeł, m. in. z Unii Europejskiej. Chcemy 
zmodernizować i zagospodarować te miejsca naszej 
miejscowości, które pozwolą mieszkańcom mile 
spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania 
intelektualne, sportowe i artystyczne, podtrzymywać 
tradycję i pamięć historyczną.  

Irena Jonecko 
 

RESTAURACJARESTAURACJARESTAURACJARESTAURACJA    
---- HUBERTUS HUBERTUS HUBERTUS HUBERTUS    ----    

 
Koty, Koty, Koty, Koty, ul. ul. ul. ul. Potępska 2Potępska 2Potępska 2Potępska 2    

    
Organizujemy przyjęcia Organizujemy przyjęcia Organizujemy przyjęcia Organizujemy przyjęcia 

okolicznościoweokolicznościoweokolicznościoweokolicznościowe    
    

Tel. 506Tel. 506Tel. 506Tel. 506    447 375447 375447 375447 375    

R             E             K             L             A             M             A 

Foto. Pod lipą. 
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KURIER 
TWG 

DNI PROMOCJI TWOROGA 
 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w dniach 24  
i 25 maja odbył się festyn integracyjny dla 
mieszkańców gminy. Wbrew pesymistycznym 
przewidywaniom organizatorów na Dniach 
Tworoga było tłumnie a ciemne chmury  
z powodzeniem omijały zabawę.  
 

Rano nad zalewem „Brzeźnica” odbyły się 
zawody wędkarskie. Pierwszym punktem 
popołudniowego programu był występ uczniów ze 
Szkoły Podstawowej  Tworogu. Dzieci śpiewały i po 
polsku, i po niemiecku. Po występie odbył się 
konkurs Banku Spółdzielczego oraz gry i zabawy dla 
dzieci. Na scenie zaprezentował się również zespól 
taneczny DEMO. Na chętnych czekała przejażdżka 
bryczką. 

 
Nikt z biesiady nie wyszedł głodny. Goście mogli 

się posilić i to nie byle czym, a kołoczem i kawą, 
chlebem „z tustym” oraz bigosem. Jedzenie 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich jak zwykle 
udowadniając, że potrafią dogodzić naszym 
żołądkom. Sobotni wieczór zakończył się zabawą 
taneczną w rytmach zespołu PARADISE. W niedzielę 
po nabożeństwie nieszpornym orkiestra dęta OSP  
w Tworogu przemaszerowała na festyn. Tam  
oficjalnie rozpoczęła drugi dzień świętowania. Tuż po 
koncercie orkiestry, wystąpił Ludowy Zespół 
Taneczny. Prawdziwym hitem okazało się strzelanie 
z łuku i jak zawsze spektakularne pokazy strażackie. 
Późnym popołudniem na scenie pojawił się kabaret 
„Wesoły Masorz i Przyjaciele”.  
 

Oczywiście w zabawie wzięli udział nasi 
reporterzy. Przy wsparciu obiektywu poszukiwaliśmy 
twarzy TWG Kuriera. Wszystkim, którzy z uśmiechem 
pozowali dla naszego fotoreportera, serdecznie 
dziękujemy! Na następnej stronie prezentujemy 
najciekawsze portrety.  
 

W organizację imprezy prócz Gminnego Ośrodka 
Kultury, zaangażowali się radni Urszula Zawiślok, 
Klaudiusz Wieder, Tomasz Czaja a także Maria 
Lorenc i Bertold Kubitza z Rady Sołeckiej. Festyn 
został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu 
Banku Spółdzielczego oraz ZUK-u.  
 

Dużej pomocy udzieliły również sklepy  
w Tworogu: Sklep „Karolina”, G.S. Tworóg, sklep 
spożywczy „Zielona Budka”, Kwiaciarnia w Tworogu, 
sklep spożywczy Wirap. 

KULTURALNIE 
W ostatni weekend maja w Tworogu i w Wojsce tańczono i bawiono się na świeżym powietrzu.  

Niniejszym sezon festynowy w gminie uważamy za otwarty! 
 

WOJSKA SIĘ BAWI 
 

W dniach 24 i 25 maja mieszkańcy Wojski 
mieli okazję do zabawy i tańców- hulańców. Jak 
co roku Wojska hucznie obchodziła odpust 
swojej parafii pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
 

Imprezę rozpoczęto w sobotę o godzinie 20:00 - 
DJ Adam Sośnica roztańczył i rozgrzał przybyłych na 
Disco Dance Party.  
 

W niedzielę po mszy odpustowej i odświętnym 
obiedzie mieszkańcy Wojski zgromadzili się na placu 
za remizą strażacką, by podziwiać występ 
przygotowany przez dzieci Szkoły Podstawowej w 
Wojsce. Nad humorem zebranych czuwał zabawny 
Elvis, który swoim show próbował rozśmieszyć 
mieszkańców i ich gości. Na scenie wystąpił również 
zespół Śląskie Szwagry oraz Szlagier Maszyna. 
Dzieci mogły skorzystać z takich atrakcji jak karuzela 
czy dmuchany zamek. Nie zabrakło również 
słodkości przygotowanych przez Panie z Rady 
Parafialnej i gospodynie z Wojski. Dochód  
ze sprzedaży ciast przeznaczono na cele parafii.  

 
Panie z Rady Sołeckiej oraz Rady Parafialnej 

zorganizowały również loterię, w której każdy 
wygrywał. Z pośród wszystkich i tak szczęśliwych 
losów, wylosowano trzy główne nagrody ufundowane 
przez Zakład Masarski Jerzy Ziaja, Pana Wittonia 
oraz Panią Friedek. O godzinie 20:30 rozpoczęła się 
zabawa taneczna przy muzyce zespołu KRES. Całą 
imprezę zamknął efektowny pokaz sztucznych ogni.  
 

W organizacji imprezy aktywny udział wzięli firma 
Express Efekt, radny z Wojski, Rada Sołecka, Rada 
Parafialna, Strażacy OSP Wojska. Organizatorzy 
dziękują mieszkańcom za dobrą zabawę. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

1. Antoni Stasz 

2. Kinga Kulawik, 
Natalia Sosinka 

3. Daria Kotyrba,  
Kinga Włodarczyk 

Agnieszka Tyrtania z Red.N. 

Adrian Pryk  
z wujkiem i ciocią 

Horst Gwozdek, 
Wiktor Piecka 

Jolanta Wilk Zofia Brol 

Izolda Noglik 

Jakub Zjeżdżałka 

Kamil Moc Andrzej Pryk 

Julia i Łukasz 
Rabczyńscy 

Karolina Gerlich 

Martyna Gerlich 

Dawid Wilk, 
Wojtek Winiarski, 
Michał Jendrysik Kornelia i Eugeniusz 

Magda Tolek, 
Aneta Kościelny 

Malwina i Wioleta 
Lizis 

Mateusz Jacek, 
Kuba Hermanson 

Karol Wieder Patryk Broll Marta 

Natalia Kawka Patryk Korkus, 
Adam Kaszuba 

Paweł Potempa 

KONKURS NA TWARZ TWG KURIERA ROZSTRZYGNIĘTY! 

Mateusz Swoboda z siostrą Wiktoria Ziaja 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

SP TWORÓG INFORMUJE 
14 maja uczniowie brali udział w IV 

Przeglądzie Pieśni i Piosenek Niemieckich  
w Poniszowicach. 

18 maja, w ramach projektu „Sokrates 
Comenius”, szkołę odwiedziły dzieci ze słowackiej 
Sintavy. Goście zza granicy mieszkali u rodzin 
uczniów Szkoły Podstawowej w Tworogu.  
W trakcie wizyty odwiedzili wiele ciekawych miejsc, 
ogród botaniczny w Brynku, skansen w Opolu  
i muzeum dinozaurów w Krasiejowie. Uczniowie ze 
Słowacji barali również udział w zajęciach 
szkolnych i projekcie językowym „Wir lernen die 
deutschen Bundeslander kennen”. 

20 maja odbył się trójmecz piłki nożnej  
o Puchar Wójta Gminy Tworóg między drużynami 
ze słowackiej Sintavy, Potępy i Tworoga. 

KSIĄŻKA I WYOBRAŹNIA 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu przy 

współpracy z Biblioteką Szkolną zorganizowała 
międzygminny konkurs czytelniczy p.t. „Świat 
wyobraźni Ani z Zielonego Wzgórza”.  

Konkurs odbył się 8 maja w ramach obchodów 
Tygodnia Bibliotek. Dotyczył przygód sławnej Ani 
oraz biografii autorki serii, czyli Lucy Maud 
Montgomery. 
  
Wyniki: 
I miejsce: Agnieszka Makowska z Boruszowic 
II miejsce: Marcelina Łuczak z Krupskiego Młyna 
III miejsce: Joanna Blondzik z Tworoga 
       Martyna Giera z Krupskiego Młyna 
 

Daria Kotyrba,  
Sabina Antoszków 

Mariola Dziambor, 
Werner Jaworek 

Aleksandra Pysik Ewa Zuber Janek Lampka, 
Robert Jonecko 

Magdalena 
Janoszka 

Marek 
Janoszka 

Kamila Kania, 
Dawid Musioł 

Joanna Pysik Krystyna Musioł Grzegorz 
Niesiołowski 

ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ DZIĘKUJEMY! 

FESTYN INTEGRACYJNY 
"SPOTKAJMY SIĘ" 

Z okazji Dnia Dziecka GOK w Tworogu 
wspólnie z Zakładem Leczniczo-Opiekuńczym  
w Wojsce i Radą Sołecką przygotował dla 
najmłodszych cały szereg atrakcji. 8 czerwca  
o godz. 15 w powietrzu znalazły się balony  
i latawce wykonane przez dzieci z Wojski. Po 
pokazie, o godz. 16 wystąpił zespół Mix Band. Na 
dzieci czekały również prezentacje cyrkowe, gry, 
zabawy i konkursy z nagrodami. Utalentowani 
muzycznie mogli wypróbować sił na karaoke.  
 

Na tym nie koniec atrakcji. Spotkaniu 
towarzyszył nasz reporter, który w pogoni za 
najbardziej uśmiechniętą buzią fotografował 
wszystkich gości.  
 

Wyniki i tytuł Małej Miss Uśmiechu 
przedstawimy w numerze lipcowym. 
Zapraszamy do lektury!      

 
Festyn był współfinansowany przez Starostwo 

Powiatowe w ramach realizacji zadań publicznych 
z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób 
niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych.  
 

GOK i Zakład Leczniczo-Opiekuńczy  
w Wojsce, pragną serdecznie podziękować panu 
Andrzejowi Elwartowi, dzięki któremu podjęto się 
zadania i z powodzeniem zrealizowano.   
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

WAKACJE NA BRZEŹNICY? 
 

Jeszcze kilka dni i marzenie wielu, zwłaszcza 
tych najmłodszych stanie się faktem. Wakacje. Dwa 
miesiące bez szkoły i obowiązku nauki. Czas 
przeznaczony na wypoczynek, podróże. Czas kolonii, 
półkolonii, obozów, wczasów, wyjazdów. Któż może 
jednak pozwolić sobie na dwa miesiące pobytu nad 
morzem czy w górskich kurortach? Niewielu. A gdy 
spacery piaszczystą plażą bądź górskim szlakiem 
staną się wspomnieniem, zaczynamy się 
zastanawiać jak wykorzystać pozostałą część 
wakacji- na miejscu. 
 

Co roku duża część młodzieży gminy Tworóg 
rozwiązuje ten problem w prosty sposób: jedziemy na 
basen- informują znajomych, tak aby „na Brzeźnicę” 
pojechać całą „ekipą”. Ośrodek wypoczynkowy 
„Brzeźnica” oferuje swoim gościom kąpiele  
w basenie, a tym najmłodszym w brodziku. Nad 
bezpieczeństwem korzystających z basenu czuwa 
dwoje ratowników. Osoby znudzone kąpielami czy 
wylegiwaniem się na kocu mogą skorzystać z boiska 
do tenisa i siatkówki. Weekendowym imprezowiczom 
Ośrodek oferuje wynajem domku letniskowego z salą 
kominkową. 

 
Wypoczywający na terenie Ośrodka chcieliby 

również korzystać ze znajdującego się tam zalewu. 
Czy jednak jest to możliwe? W kwietniu br zostały 
pobrane ze zbiornika próbki wody. Badania 
przeprowadzone przez Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Bytomiu wykazały, że woda w zbiorniku 
jest zdatna do kąpieli. Zbiornik nie jest jednak objęty 
opieką ratowników, więc zarządca ośrodka nie 
ponosi odpowiedzialności za kąpiących się  
w zalewie. Co innego jeśli chodzi o turystykę wodną. 
Śląski Zarząd Melioracji wyraził zgodę na sport  
i turystykę wodną na wodach zalewu Brzeźnica. 
Zgoda ta wymaga jednak uzyskania pozytywnej 
opinii Zarządu Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego Nadleśnictwo Brynek, który ma prawo 
do zarządzania i eksploatacji Zbiornika. Na terenie 
Ośrodka można wypożyczyć jeden rower wodny  
i 3 kajaki w godzinach od 9:00 do 18:00.  

 
Zarządcą Ośrodka jest Zakład Usług Komunalnych  
w Tworogu. Prezes ZUK-u stawia sobie za cel by  
w przyszłości na terenie Ośrodka wybudować saunę, 
zadaszyć miejsce przeznaczone na grila, naprawić 
tamę i wyczyścić zbiornik. Tego typu inwestycje 
możliwe będą tylko wtedy, kiedy ZUK będzie 
właścicielem terenu. Stan prawny ośrodka jest 
jednak skomplikowany i wymaga regulacji (część 
terenu jest własnością Gminy, część Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych). 

 

Póki co mieszkańcy muszą zadowolić się 
aktualną ofertą Ośrodka. Podstawowym warunkiem 
wypoczynku, czy to na terenie „Brzeźnicy”,czy na 
piaszczystej plaży jest słoneczna i ciepła pogoda, 
czego wszystkim życzymy. 
 

BRYNEK 
 

Pewnie niewielu słyszało o tej pięknej, pełnej 
uroku miejscowości. Z początku może się wydawać, 
że nie ma tutaj nic ciekawego. Jest to jednak mylne 
wyobrażenie. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
przekroczyć bramę prowadzącą do parku i od razu 
widoczne jest bogactwo brynkowskiej natury. Zamek 
powstały z inicjatywy księcia Adolfa Hohenlohe-
Ingelfingen dodaje Brynkowi tajemniczego uroku  
i jest jedną z głównych atrakcji wartych obejrzenia. 
Do zamku przylega zabytkowa kaplica. Już z oddali 
widoczna jest Wieża Ciśnień z gigantycznym 
zegarem. Kierując wzrok poniżej, napotykamy mury 
budynku gimnazjum. Wejście do sali gimnastycznej 
zdobi wizerunek konia. Dawniej prowadziło ono do 
stajni, teraz słychać tu uczniowski gwar,  
bo zabudowania pałacowe mieszczą dwie szkoły: 
Zespół Szkół Ekologicznych i Leśnych oraz gminne 
gimnazjum. To jeszcze nie koniec atrakcji! Idąc 
wzdłuż budynku gimnazjum dochodzi się  
do ślicznego ogrodu botanicznego. Można odpocząć 
w cieniu altany, słuchając śpiewu ptaków albo 
spacerować alejkami i podziwiać piękno przyrody.  
 

W Brynku zdecydowanie nie brakuje miejsc  
do zwiedzania. Miłośnikom zdrowego trybu życia 
polecam wycieczkę rowerową na Ścieżce 
Dydaktycznej rozpoczynającej się przy 
zabudowaniach Nadleśnictwa. Przy odrobinie 
szczęścia możliwe jest wypatrzenie leśnego 
zwierzątka. Ulubionym miejscem turystów może stać 
się domek zwany potocznie „Domkiem Baby Jagi”, 
który znajduje się blisko placu zabaw dla dzieci czy 
Muzeum Przyrodnicze w budynku Nadleśnictwa  
w Brynku.  
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WÓJT GMINY TWORÓG 
INFORMUJE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  
w części sołectw Brynek i Tworóg. 
 

Zainteresowani mogą składać wnioski  
o zmianę przeznaczenia działek położonych w w/w 
miejscowościach. Wnioski należy składać na 
piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu, 
ul. Zamkowa 16 w terminie do dnia 20.06.2008r. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
Mieszkańcy Połomii, Wojski, Świniowic, Mikołeski oraz przysiółku Pusta Kuźnica mogą ubiegać się  
o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym calu należy składać wnioski w Urzędzie 
Gminy Tworóg. 
 

BEZROBOCIE W GMINE 
Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie 
Tworóg wyniosła 162, z czego 110 to kobiety. 
Bezrobotni mieszkańcy Gminy Tworóg mogą 
korzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich 
Górach, ale również w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tworogu. Od września 2007 roku  
w budynku Urzędu Gminy działa punkt 
informacyjno- doradczy Powiatowego Urzędu 
Pracy. Punkt ten umożliwia osobom bezrobotnym 
uzyskiwanie informacji o ofertach pracy, a także 
mogą oni potwierdzać gotowość do podjęcia 
zatrudnienia, oraz pobierać niezbędne druki  
i formularze na miejscu, bez konieczności wyjazdu 
do Tarnowskich Gór. Porozumienie pomiędzy 
Powiatowym Urzędem Pracy, a Urzędem Gminy 
Tworóg zawarte jest do 31 sierpnia 2008r. 
Prawdopodobnie będzie ono przedłużone i punk 
informacyjno-doradczy będzie nadal funkcjonował. 
 

W tym momencie trzask metalu stał się 
głośniejszy i "rynna zaczęła się ruszać". Już wiadomo 
było, że mężczyźni próbują ukraść rynnę. Wtedy 
kobiety zawiadomiły policję o zdarzeniu. Przybyłym 
policjantom pani Urszula, która widziała odjeżdżający 
z mężczyznami samochód podała jego numery 
rejestracyjne.  

 
Szybka reakcja oraz współpraca mieszkańców 

gminy sprawiła, iż rynna, choć pogięta i zniszczona 
pozostała na swoim miejscu. 

 
Opisała i sfotografowała Teresa Adamczyk  

 

Pewnie nie zostały tutaj wymienione wszystkie 
atrakcje Brynka, ale mam nadzieję, że udało mi się 
zachęcić do odwiedzenia mojej rodzinnej 
miejscowości. Jeżeli mogę polecić Wam jeszcze 
przepiękne leśne krajobrazy, gdzie człowiek 
zapomina o bożym świecie, to właśnie to robię. Niech 
więc myślą przewodnią tegorocznych wakacji będzie 
zdanie: Trzeba zwiedzić Brynek i jego okolice.  

 
Justyna Cesarz, uczennica klasy II a,  

mieszkanka Brynka 
 

AKCJA „RYNNA” 
 

W dniu 22.05.2008 - Święta Bożego Ciała  
o godzinie 16.00 mieszkanki Tworoga udaremniły 
kradzież rynny z tworogowskiego kościoła.  
 

Pani Maria z wnuczkami udała się na spacer  
i przechodząc koło kościoła usłyszała trzaskania 
metalu. Zatrzymała się i obserwowała co się dzieje. 
W tym czasie na plac kościelny weszła pani 
Katarzyna z mamą i bratem, którzy to zauważyli 
trzech obcych podejrzanie wyglądających mężczyzn 
obok kaplicy przykościelnej.  
 

Gdy wyszły z placu kościelnego dołączyły do 
pani Marii i doszły do wniosku, iż ci obcy chodzą 
przyglądając się jednej z ostatnich rynien 
kościelnych.  
 

Foto. Czy kawałek metalu jest więcej wart  
niż szacunek dla religii? 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



 12 

  

KURIER 
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ISKRA POŁOMIA 
 

Nieduża miejscowość Połomia, którą 
zamieszkuje 450 mieszkańców może pochwalić się 
swoją drużyną ”Iskrą”. Zapewne wielu się zastanawia 
co w tym takiego niezwykłego, przecież w naszej 
gminie są też drużyny z Tworoga, Kotów czy 
Boruszowic. Otóż jak to zwykle bywa w małych 
miejscowościach znacznie trudniej jest o utrzymanie 
swojego zespołu. Za przykład mogą posłużyć 
nieistniejące już kluby „Victorii” w Świniowicach jak 
również „Biosu” z Brynka. 

Iskra Połomia istnieje od 1950 roku co świadczy 
o jej silnym charakterze oraz woli walki.  

Od kilku lat drużyna z Połomi bierze udział  
w rozgrywkach Klasy B. To jednak nie oznacza,  
że jest łatwym przeciwnikiem - tak zwanym 
„chłopcem do bicia”. Świadczyć może o tym pozycja 
w tabeli w przeciągu ostatnich lat. 

W sezonie 2002/2003 zajęła miejsce w środku 
tabeli lokując się na 7 pozycji - była wyżej notowana 
od innej drużyny z naszej gminy Victorii Świniowice; 
w tym też sezonie „Iskra” brała udział w rozgrywkach 
Pucharu Polski dochodząc do trzeciej rundy. Kolejny 
sezon 2003/2004 drużyna z Połomi może zaliczyć  
do nieudanych - zajęła 9 przedostatnie miejsce  
w tabeli. Niewątpliwym sukcesem było 
wyeliminowanie grającego w Klasie A Orła Koty  
i przejście do drugiej rundy rozgrywek Pucharu 
Polski, tam jednak silniejszy okazał się inny „Orzeł”  
z Nakła Śląskiego. W 2004/2005 roku „Iskra” 
znalazła się na 8 miejscu wyprzedzając o dwa oczka 
rywala z naszej gminy Olimpię Boruszowice.  
W następnym sezonie 2005/2006 Iskra Połomia 
zajęła dosyć wysoką 10 pozycje (w rozgrywkach 
udział brało aż 15 drużyn). Ostatni sezon świadczy  
o coraz większej formie drużyny z Połomi. Zajęła ona 
6 miejsce spośród 16 drużyn jakie brały udział w tym 
sezonie. Wyprzedziła też o cztery pozycje Olimpię 
Boruszowice, która znalazła się na 10 miejscu. 

Iskra Połomia pomimo wielu przeciwnością losu, 
związanym z funkcjonowaniem drużyny, powoli  
i sukcesywnie pnie się ku górze udowadniając tym 
samym, iż drużyna piłkarska z tak niewielkiej 
miejscowości  jak Połomia jest w stanie działać  
i odnosić zwycięstwa. 

Podziwiamy ich za wytrwałość i waleczność oraz 
życzymy powodzenia w osiąganiu zamierzonych 
celów i przede wszystkim samych zwycięstw nad 
rywalami. 

Damian Potempa 

 

NASZA SZANSA 
 

Artykuł ten będzie poświęcony tematyce nieco 
odbiegającej od zagadnień związanych ze sportem  
w naszej gminie. Poruszymy w nim zbliżające się 
wydarzenie jakim jest Euro 2008. 
  

Historia Mistrzostw Europy rozpoczyna się we 
Francji. To właśnie tam w 1960 roku odbył się 
pierwszy turniej nazywany wówczas Pucharem 
Narodów Europy. Sama forma turnieju zmieniała się 
z czasem. Do 1976 roku w turnieju finałowym były 
zaledwie 4 zespoły. Kolejne zmiany przyniosły lata 
osiemdziesiąte. Od 1980 do 1992 w turnieju brało 
udział 8 drużyn. Następne zmiany przyniósł turniej  
w Anglii w 1996 roku, gdzie liczba uczestniczących  
w nim drużyn wzrosła do 16.  

 
Taka formuła turnieju utrzymała się do dziś i na 

Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii wystąpi po raz 
kolejny 16 drużyn. Nie było by w tym nic 
nadzwyczajnego (jeżeli takie wydarzenia jak 
Mistrzostwa Europy można uznać za zwyczajne) dla 
nas, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy w historii tych 
rozgrywek zagrają Polacy! 
  

Trudno ocenić w jakiej dyspozycji będzie nasza 
reprezentacja podczas zmagań na Euro 2008? 
Przecież Leo Beenhakker przyzwyczaił nas do wielu 
zaskakujących i niespodziewanych sytuacji.  
Na boisku jak i poza nim, podczas treningów.  

 
Jak to zwykle bywa, kiedy ktoś osiągnie sukces 

musi stawić czoła fali krytyki. Dziennikarze siedząc  
w wygodnych fotelach wytykają różnego rodzaju 
wady i błędy. Dziwi tylko fakt, że nikt z nich nie jest 
trenerem jakiejkolwiek drużyny. Zamiast cieszyć się  
z sukcesu chcą od razu pogrążać wszystkich, 
zasłaniając się tym, że myślą tylko o dobru drużyny 
narodowej. Trudno zrozumieć fakt, dlaczego nie dają 
naszym chłopakom szansy? Niech nasza 
reprezentacja rozegra kilka spotkań podczas Euro 
2008 i wtedy można będzie wyciągać wnioski  
i komentować ewentualne błędy. 
 

Selekcjoner awansował do Mistrzostw Europy 
pomimo, iż wielu nie dawało mu szans (przynajmniej 
na początku). Miejmy nadzieję, że te wszystkie 
złowrogie oceny odbiją się niczym w lustrze i nasza 
kadra po raz kolejny sprawi ogromną niespodziankę. 
Może taką jak Grecja w 2004 podczas turnieju  
w Portugalii? 
 

SPORT 


