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Wtorek, 14 kwietnia 2009 
Nr 14, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 600 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep SpoŜywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep SpoŜywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

PARTY 
 

Zapraszamy na 1 urodziny! 

 
sobota 18 kwietnia 2009 

GOK TWORÓG 
Start 18:30 

 
18:30 - Koncert TG Band, czyli swingowanie  

i jazzowanie 
20:00 – Impreza dla kaŜdego – gra DJ Nowak 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w 

Tworogu, ul. Zamkowa 1, Tworóg, tel. 
032 285 74 92 

Wstęp wolny! 

 

TWG 

TWG KURIER 
XXXVIII Sesja Rady Gminy 
- Plan Odnowy Miejscowości 
Boruszowice 

STR. 4  
 
Prawnik 
O prawach konsumentów… 

STR. 5 
  

Pod lupą 
Utopiona, spalona marzanna – jak 
Ŝegnaliśmy zimę w tym roku. 

STR. 6 
  

Kulturalnie 
- Relacja z babińca 2009 
- Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg 
- Marzenia o lataniu 

STR. 8 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Wiosenne metamorfozy – 
pielęgnacja skóry 
- Przygotowanie do ojcostwa 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- III Forum Przedsiębiorczości 
- Kto podlega kwalifikacji 
wojskowej? 

STR. 13  

Sport 
- Diecezjalna piłka noŜna 
- Bieg prima-aprilisowy 
- Sport w gimnazjum 

STR. 15 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Wiosna króluje nie tylko za oknem, ale równieŜ 
na stronach 14-tego numeru TWG Kuriera. U nas 
sprawdzicie jak przedszkolaki i uczniowie naszej 
Gminy przeganiali zimę. O tradycjach związanych  
z marzanną opowiada Fryderyk Zgodzaj. Nie 
zabraknie równieŜ primaaprilisowych niespodzianek 
z udziałem gimnazjalistów i radnych Gminy. 
Znajdziecie takŜe relację z największej babskiej 
imprezy czyli Babińca 2009.  
 

Zainteresowanym społecznikom polecamy 
artykuł o nowo powstałym Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg. Warto równieŜ zapoznać się 
z poradami prawnika na temat praw jakie przysługują 
konsumentom. 
 

Przede wszystkim jednak chcieliśmy was 
zaprosić na huczne świętowanie rocznicy naszego 
miesięcznika. Liczymy na to, Ŝe w sobotę  
18 kwietnia spotkacie się z nami w sali GOK  
by wspólnie bawić się na urodzinach TWG Kuriera. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………………....………………….....s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Niezbędnik mieszkańca Gminy Tworóg 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Nie kupuj kota w worku 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.6 
- Pierwszy dzień wiosny w wykonaniu 
przedszkolaków i uczniów naszej gminy 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- Babiniec 2009 
- Dzień Kobiet w Wojsce 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
- Marzanna i goik 
- Ukryte talenty 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kobieta/MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- III Forum Przedsiębiorczości 
- SP Tworóg informuje 
- Lato z wędką 
- Kto podlega kwalifikacji wojskowej? 
- Becikowe 
 
SPORT………………………………….……………s.15 
- Mistrzostwo Diecezji Gliwickiej w Piłce NoŜnej 
- Prima-aprilisowe podchody 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Elwira Ecler, Irena Jonecko, Eleonora Krywalska, Zenon Lis, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY! 
 

Przestawiamy wyniki konkursu na 
najromantyczniejsze miejsce w Gminie. Pierwszą 
nagrodę zdobyła pani  Izabela Cogiel, drugą - Dagmara 
Zawiślok. ZwycięŜczyni będzie mogła wybrać 
restaurację, do której zabierze na romantyczną kolację 
swojego partnera. Zdobywczyni drugiego miejsca moŜe 
wybrać miejsce romantycznego wieczoru spośród 
pozostałych lokali. Paniom gratulujemy i Ŝyczymy 
smacznego! 
 
ŹRÓDEŁKO 

ALTANA 

TRENING SYSTEMU 
ALARMOWEGO 

W czwartek 16 kwietnia zostanie 
przeprowadzony wojewódzki test sprawności 
syren alarmowych. Syreny na terenie naszej 
gminy zostaną uruchomione o godzinie 13:00 na 
czas 3 minut. 
 

Czy moŜe być coś bardziej romantycznego niŜ  
w tuleni w siebie, siedzący koło pięknie tryskającego 
źródełka. Dodajmy do tego półmrok rozświetlany 
tylko przez małą lampkę od telefonu komórkowego 
oraz śpiewającego serenady ptaszka. Wszystko to 
moŜna zobaczyć i usłyszeć w głębokim lesie jadąc  
w stronę Koszęcina. 

Izabela Cogiel 
 

WIOSNA 
 
Kończy się długi okres zimy, 
jak się wszystko zmienia, widzimy. 
Znikają resztki śniegu i lodów 
z naszych lasów, pól i ogrodów. 
Wiosenne deszcze, brudy zmywają, 
do Ŝycia, przyrodę pobudzają. 
Dookoła, wszystko się zmienia, 
w blasku słonecznego promienia. 
Zaczyna się nowe Ŝycie przyrody, 
duŜo naszej ziemi, dając urody. 
Wszystko pokrywa się soczystą zielenią,  
kwitnące drzewa, łąki, ogrody, kolorami się mienią. 
Jak co roku w wiosennym okresie, 
śpiew ptaków, zapach kwiatów, lekki wiaterek niesie. 
  

Irena Jonecko 

Myślę, Ŝe sztuką jest dostrzec miejsca piękne, 
które są jeszcze nieodkryte, a dopiero niedawno 
odkryłam, jak blisko mieszkam równie cudownego  
i niezwykłego miejsca, do którego nie sposób nie 
wracać z uśmiechem ukrywającym wspomnienia... 
Miejsce to znajduje się w Brynku na niedawno 
utworzonym zbiorniku wodnym - zimowa aura 
chyba nieco ukryła romantyzm tejŜe altany, ale 
gwarantuję, Ŝe kiedy tylko śniegi stopnieją warto 
będzie się tam wybrać z kimś bliskim naszemu 
sercu. Do altany prowadzi drewniany mostek, 
dzięki któremu moŜemy dostać się na wyspę na 
sam środek jeziorka. 

 Polecam 
Dagmara Zawiślok 

 

Masz coś do powiedzenia?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji  
z XXXVIII sesji Rady Gminy Tworóg z dnia  
30 marca 2009r.: 
 
− Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której 

zostanie dofinansowana wycieczka edukacyjna 
uczniów klasy V Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach. Uczniowie wybierają się do 
BiałowieŜy, tam będą zgłębiać wiedzę na temat 
Białowieskiego Parku Narodowego. 
Dofinansowanie wynosi 1350,00 zł. Na sesji 
zrodził się pomysł, by od przyszłego roku  
z wyjazdowych zajęć korzystać mogli 
piątoklasiści ze wszystkich szkół w Gminie. 
(uchwała nr XXXVIII/419/2009) 

− Przyjęto regulamin wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy Tworóg. Prace nad regulaminem 
trwały na obradach Komisji Społecznej oraz 
BudŜetowej Rady Gminy. Regulamin został 
uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego oraz ze Związkiem Zawodowym 
 

Pracowników Gimnazjum w Brynku.(uchwała  
nr XXXVIII/432/2009) 

− Nadano nazwę ulicy w Połomii. Nowa ulica 
Szkarotki swoją nazwę wzięła od płynącej 
niedaleko rzeki. (uchwała nr XXXVIII/433/2009) 

− Na sesji został przyjęty Plan Odnowy 
Miejscowości Boruszowice. Dokument zawiera 
szczegółowy opis miejscowości, charakteryzuje 
miejscowość pod względem geograficznym  
i demograficznym. Z analizy SWOT wynika,  
Ŝe mocnymi stronami Boruszowic są przede 
wszystkim korzystne połoŜenie komunikacyjne, 
szeroki wybór działek budowlanych i malowniczy 
krajobraz. Do największych bolączek 
miejscowości zaliczyć moŜna zły stan 
infrastruktury drogowej i brak sieci kanalizacyjnej. 
Plan inwestycji na lata 2009 – 2016 zakłada 
między innymi, Ŝe w Boruszowicach powstanie 
nowa sala gimnastyczna oraz chodnik przy  
ul. Szkolnej. Pełny tekst uchwały  
nr XXXVIII/432/2009 moŜna znaleźć na stronie 
internetowej.  
 
Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

R                             E                             K                             L                             A                             M                             A 

TWG SESJA 
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KURIER 

NIE KUPUJ KOTA W WORKU 
 

Konsumenci to my wszyscy. Kupując naszą 
gazetę kaŜdy z nas staje się konsumentem, czyli 
osobą, która dokonuje nabycia przedmiotu lub usługi 
w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub zawodowej. MoŜna powiedzieć,  
Ŝe konsument to ktoś, kto zuŜywa zakupioną rzecz 
lub zamówioną usługę na własne potrzeby 
codziennego Ŝycia. Mam tu na myśli nie tylko 
jedzenie, ale równieŜ inne potrzeby jak ubiór, 
mieszkanie, rozrywka.  
 

W polskim ustawodawstwie w ostatnich latach 
mogliśmy zaobserwować tendencję do tworzenia 
regulacji budujących ochronę konsumentów  
w obrocie gospodarczym. Zawdzięczamy to przede 
wszystkim przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej. 
PoniewaŜ nie kaŜdy z Państwa z pewnością wie jakie 
uprawnienia przysługujące konsumentom, czyli nam 
wszystkim, wynikają z tych regulacji, chciałbym 
przybliŜyć te najwaŜniejsze. 
 

Przysługujące na co dzień uprawnienia wynikają 
z przepisów dotyczących sprzedaŜy konsumenckiej. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe jako konsumenci mamy prawo 
do jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających  
w błąd informacji na temat kupowanego produktu. 
Chodzi w szczególności o nazwę towaru, określenie 
producenta lub importera i innych informacji 
określonych w odrębnych przepisach. Sprzedawca 
natomiast zobowiązany jest zapewnić w miejscu 
sprzedaŜy odpowiednie warunki umoŜliwiające 
dokonanie wyboru towaru, sprawdzenie jego jakości, 
kompletności oraz funkcjonalności. Sprzedawca jest 
równieŜ zobligowany wydać kupującemu wraz  
z towarem wszystkie elementy jego wyposaŜenia  
i instrukcje obsługi. Wszelkie informacje i dokumenty 
powinny być sporządzone w języku polskim.  
 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za 
niezgodność towaru z umową. W przypadku wykrycia 
wady produktu w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu 
uwaŜa się, Ŝe rzecz posiadała tą wadę juŜ w chwili 
nabycia. ZałóŜmy, iŜ kupiliśmy sprzęt grający. 
Okazuje się, Ŝe nie czyta on płyt CD. Wówczas 
moŜemy uznać, Ŝe towar jest niezgodny z umową, 
poniewaŜ nie spełnia funkcji dla której jest 
przeznaczony. W takiej sytuacji przysługuje nam 
Ŝądanie doprowadzenia go do stanu zgodnego  
z umową poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę 
na nowy. Sprzedawca musi ustosunkować się do 
naszego Ŝądania w ciągu 14 dni. W tym miejscu 
naleŜy podkreślić, iŜ jeŜeli sprzedawca nie uczyni 
zadość naszemu Ŝądaniu w powyŜszym okresie, 
mamy prawo Ŝądać obniŜenia ceny towaru a nawet 
moŜemy odstąpić od umowy. 
 

Podobne uprawnienie posiadamy gdy naprawa lub 
wymiana byłaby zbyt kosztowna dla sprzedawcy,  
a nadto gdy łączyłaby się ze znacznymi dla nas 
niedogodnościami.  Takie odstąpienie od umowy 
oznacza zwrot pieniędzy z jednoczesnym zwrotem 
na rzecz sprzedawcy zakupionej rzeczy.  
 

NaleŜy jeszcze pamiętać, Ŝe w razie wykrycia 
niezgodności towaru z umową, trzeba jak najszybciej 
zawiadomić o tym sprzedawcę. Mamy na to  
2 miesiące od dnia wykrycia niezgodności. 
Generalnie sprzedawca odpowiada z tytułu 
niezgodności towaru z umową w przypadku jej 
stwierdzenia w ciągu 2 lat od dnia dokonania zakupu.  
 

Szczególne uprawnienia konsumentom 
przysługują w przypadku tzw. sprzedaŜy na 
odległość. W dobie internetu często dokonujemy  
za jego pomocą zakupów. JeŜeli sprzedający jest 
przedsiębiorcą, my zaś dokonujemy zakupu w celach 
konsumpcyjnych, to przysługuje nam szczególne 
prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia 
wydania rzeczy, czyli powierzenia jej przewoźnikowi 
trudniącemu się przesyłkami kurierskimi. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe oświadczenie o odstąpieniu powinno 
nastąpić na piśmie, wówczas dla zachowania  
10-dniowego terminu wystarczy nadanie w tym 
terminie listu poleconego. W ten sposób, jeŜeli 
przesłany towar jest niezgodny z naszym 
oczekiwaniem, moŜemy w prosty sposób odzyskać 
wydane na zakup pieniądze.  
 

Prawa konsumenckie tyczą się równieŜ 
sprzedaŜy bezpośredniej, czyli modnych ostatnio 
pokazów i prezentacji na zorganizowanych 
spotkaniach. JeŜeli dokonamy zakupu na takim 
spotkaniu, to równieŜ przysługuje nam prawo do 
odstąpienia od umowy sprzedaŜy w ciągu 10 dni od 
dnia transakcji. W tym przypadku to sprzedający ma 
obowiązek wręczyć kupującemu wzór oświadczenia 
o odstąpieniu z oznaczeniem swojej nazwy oraz 
adresem siedziby. Musimy równieŜ od sprzedawcy 
otrzymać pouczenie o prawie do odstąpienia. JeŜeli  
sprzedawca nie wykona w/w obowiązków, to termin 
wysłania oświadczenia o odstąpieniu wydłuŜa się do 
3 miesięcy.  
 

Proszę wszystkich czytelników, aby pamiętali  
o swoich uprawnieniach konsumenckich i w razie 
braku współpracy ze sprzedawcą przypominali mu  
o nich. W naszej rzeczywistości często zdarza się 
bowiem, Ŝe sprzedawcy zapominają  
o uprzywilejowanej pozycji kupującego, który jest 
konsumentem.  

 
Łukasz Frączek  

 

TWG PRAWNIK 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

PRZEDSZKOLE W TWOROGU 
„Idzie wiosna wesoła, budzi kwiaty i zioła” pod 

tym hasłem dzieci z przedszkola w Tworogu witały 
wiosnę. Ubrane w zielone stroje przedszkolaki 
Ŝegnały zimę jako Marzannę, a potem przebierały 
kukłę w strój Pani Wiosny. Grupy razem przedstawiły 
inscenizację Powitanie wiosny. Po metamorfozie 
Marzanny w Wiosnę do przedszkola przyleciał 
bociek. Dzieci wspólnie wykonały makietę łąki  
i powstał wspaniały kolorowy dywan.  
 

PRZEDSZKOLE W WOJSCE 
Kukłę dla przedszkolaków przygotował Mateusz 

Taraszczuk z rodzicami. Niestety w dniu, w którym 
dzieci miały witać wiosnę, Mateuszek nie pojawił się 
w przedszkolu. Wychowawczyni, Barbaba Sikora 
wraz z przedszkolakami postanowili sprawdzić  
co dzieje się z ich kolegą. Rozśpiewany korowód  
z Marzanną stanął pod domem Mateusza, chłopiec 
dołączył do przyjaciół, następnie udali się na 
przedszkolne podwórko, gdzie Marzanna została 
spalona. Pani wiosna pojawiła się w Przedszkolu  
i zostawiła powitalny list. 
 

PRZEDSZKOLE W POŁOMII 
„Marzannę pogonimy, Wiośnie się pokłonimy” tak 

krzyczały dzieci z Połomii idąc w korowodzie nad 
rzekę by utopić Panią Marzannę. By przywitać 
wiosnę dzieci ozdobił swoje twarze kolorowymi 
motylami. 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W WYKONANIU 
PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW NASZEJ GMINY 
 

PRZEDSZKOLE KOTY 
„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, Ciebie 

poŜegnamy wiosnę powitamy” tak śpiewały dzieci  
z kotowskiego przedszkola w drodze nad rzekę aby 
tradycyjnie poŜegnać zimę. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH 
„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” - uczniowie  

z Boruszowic podczas pierwszego dnia wiosny łamali 
sobie głowy by sprostać zorganizowanym w ich 
szkołach konkurencjom. Miedzy innymi musieli 
wykazać się znajomością przysłów i powiedzonek. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU 
30 marca szkoła podstawowa  świętowała 

Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Języka Spring 
day in Europe. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy 
wiekowe brali udział w konkursach językowych.  
W grupie młodszej I miejsce zajęła kl. II B, II miejsce 
kl. I B, III miejsce I A. Oprócz konkursu odbyła się 
prezentacja bajki, mini playback show oraz karaoke  
z hitami takimi jak Ogórek, ogórek. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJSCE 
Nauczyciele z tej szkoły  z okazji pierwszego 

dnia wiosny zapewnili sowim podopiecznym szereg 
atrakcji i konkurencji. Odbył się konkurs recytatorski, 
zawody sportowe. 
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KURIER 
TWG 

BABINIEC 2009! 
 

Kolejna edycja spotkania z okazji Dnia Kobiet za 
nami. 16 marca mieszkanki naszej gminy przybyły do 
Gminnego Ośrodka Kultury, by na sali, przy kawie  
i ciastku spędzić miłe popołudnie. Wśród atrakcji 
znalazły się stoiska kosmetyczne, gdzie specjalistki 
doradzały jak być piękniejszą, odbyła się wystawa 
kwiatów z bibuły (BoŜeny Wolwowicz i Urszuli 
Wieczorek), wystawa ceramiki (BoŜeny Wolwowicz), 
wernisaŜ fotografii Anny Paras oraz mini studio  
z moŜliwością wykonania zdjęcia pamiątkowego. 
Panie rozweselał Marek Biesiadny, któremu udało się 
namówić je do wspólnej zabawy w rytmach muzyki.   

Organizatorzy, Urząd Gminy Tworóg oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, dziękują Piekarni-Cukierni 
Małgorzata Szyguła ze Świniowic, Piekarni „DŜelfa” 
Rosenbaum-Opara z Hanuska, Kawiarni „Stylowa”  
z Tworoga, Zakładowi Fryzjerskiemu „Lorenc”, firmie 
„Foto Kowoll”, paniom: BoŜenie Wolwowicz i Urszuli 
Wieczorek oraz firmom AVON, FABERLIC, 
ORIFLAME za pomoc w realizacji imprezy.  
 

DZIEŃ KOBIET W WOJSCE  
 

8 marca  w restauracji Pod RóŜą w Wojsce 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  Program 
obejmował poczęstunek oraz zabawę karaoke.  

 
Spotkanie cieszyło się bardzo duŜym 

zainteresowaniem ze stron pań. Mamy nadzieję, Ŝe w 
przyszłym roku będzie moŜliwość zorganizowania 
Dnia Kobiet w jakieś większej sali – mówi radny, 
Adam Lachowicz. 
 

Podczas spotkania postanowiono reaktywować 
Koło Gospodyń Wiejskich, do którego wstępnie 
zapisało się 56 osób. Organizatorami spotkania byli: 
Rada z Wojski, Sołtys z Wojski, Rada Sołecka, 
Gminny Ośrodek Kultury z Tworoga oraz restauracja 
Pod RóŜą. 
 

Foto. Panie chętnie śpiewały śląskie hity. 

Foto. Nowa fryzura – nowy image w wykonaniu  
salonu fryzjerskiego Lorenc. 

Foto. …zabawa bez końca. 

Foto. Frekwencja zdecydowanie dopisała. 

KULTURALNIE 
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY TWORÓG 
 

11 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie załoŜycielskie nowego stowarzyszenia. 
Członkowie -  załoŜyciele podczas rzeczowej dyskusji 
przyjęli jego nazwę:  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg, które  będzie miało swoją 
siedzibę w Tworogu przy ul. Zamkowej 1 (Gminny 
Ośrodek Kultury).  
 

Wspólnie opracowano Statut Stowarzyszenia  
i jednogłośnie go uchwalono. Statut zawiera ogólne 
postanowienia dotyczące działania Stowarzyszenia 
na Rzecz rozwoju Gminy Tworóg oraz szczegółowo 
rozpisane cele. A mianowicie: rozwój społeczno - 
kulturalny i gospodarczy gminy Tworóg ze 
szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych.  
Do szczegółowych celów naleŜałoby zaliczyć: 
działalność charytatywną, podtrzymywanie tradycji 
narodowej, promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr 
kultury i tradycji, ochrona i promocja zdrowia, 
działania na rzecz niepełnosprawnych, promocja 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania, działalność na rzecz krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia  
i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwo  
i ochrona ludności, porządek i bezpieczeństwo 
publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, działania na rzecz integracji 
europejskiej, promocja i organizacja wolontariatu.  
W dalszym ciągu spotkania został powołany Zarząd 
Stowarzyszenia w skład, którego jednogłośnie 
powołane zostały następujące osoby: Elwira Ecler – 
prezes, Dagmara Gediga - Kuta – wiceprezes, Piotr 
Krok – wiceprezes, Danuta Elwart – członek, Izabela 
Cogiel – członek, Alicja Sopot – członek, Łukasz 
Ziaja – członek. 
 

Zgodnie ze Statutem członkami Stowarzyszenia 
mogą zostać osoby fizyczne, które złoŜą deklarację 
członkowską na piśmie. W związku z tym zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do wstępowania w szeregi 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. 
Im większa ilość osób chętnych do współpracy, tym 
większe moŜliwości działania w szerokim obszarze 
rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Do tej pory wiele 
osób chcących działać na rzecz swojej wsi lub grupy 
społecznej niestety miały małe moŜliwości i niewielką 
siłę przebicia. Obecnie, jeśli takie inicjatywy będą 
podejmowane i wspierane  przez członków 
Stowarzyszenia,  być moŜe częściej doczekają się 
pozytywnych efektów.  
 

PoniewaŜ Stowarzyszenie jest w fazie organizacji 
wszystkie wymagane dokumenty zostały 
przygotowane i złoŜone w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach przez Komitet ZałoŜycielski w składzie 
 

Pani Małgorzata Ziaja i pana Piotr Krok.  
 

Czekając na rejestrację naszego 
Stowarzyszenia w sądzie zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy na spotkanie do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu w dniu  
27 maja o godzinie 17.30. Serdecznie 
zapraszamy! 

Elwira Ecler 
Email: srgtw@wp.pl 

 

MARZANNA I GOIK 
 

Jako pierwszy wspomina o niszczeniu słomianej 
maszkary Jan Długosz Ŝyjący w latach 1415 -1480. 
JuŜ w tym czasie nazwał ten obrzęd "obyczajem  
starodawnym". Dokładniejszy opis o obrządku 
topienia marzanny na Śląsku moŜemy znaleźć  
u kronikarza Joachima Bielskiego Ŝyjącego w XVI w., 
który napisał miedzy innymi takie zdanie: W Wielkiej 
Polsce i Szląsku siódmego dnia marca topiono 
marzannę, ubrawszy jako niewiastę. 
 

Marzanna nazywana w rejonie Tworoga czasami 
marzatką była niechcianym wcieleniem bogini zimy. 
Kiedy przyroda zaczęła się budzić do Ŝycia, bez 
Ŝadnego Ŝalu, a nawet z uczuciem radości, 
urządzono jej uroczyste poŜegnanie. Marzanna była 
uwaŜana za uosobienie zimy, chorób i moru, dlatego 
jej unicestwienie miało zabrać wszystko zło wraz  
z nią. W marzanią niedzielę (Dominica laetare) 
dziewczęta biorące udział w orszaku, stroiły po 
zachodzie słońca kukłę ze słomy lub konopi, ubraną 
w kobiecy strój z wiankiem na głowie, osadzoną na 
Ŝerdzi. Chodzono z nią po całej wsi i śpiewano strofy 
opiniodawcze specjalnie ułoŜone na tę okoliczność. 
Następnie korowód składający się z grupy kobiet  
i dziewcząt kierował się w stronę rzeki, jeziora, stawu 
lub innego grzęzawiska, Ŝeby ją tam utopić. 

             
W niektórych rejonach Śląska robiono kukłę 

ubraną w strój męŜczyzny z kapeluszem na głowie, 
wtedy nazywano ją marzaniokiem. Ceremoniał 
chodzenia po wsi ze śpiewaniem był ten sam, ale  
w wykonaniu męŜczyzn i chłopców. JeŜeli w danej 
miejscowości nie było moŜliwości utopienia 
marzanny lub marzanioka to je palono, a ich resztki 
rozrzucano na polach, co miało przynieść obfite 
plony. Natomiast po unicestwieniu kukły przez 
utopienie, kaŜdy starał się jak najprędzej przybiec do 
domu. Nie wolno było się oglądać i upaść bo,  
to mogło przynieść nieszczęście w danym roku. 
śerdź, która pozostała po zniszczeniu kukły, została 
wykorzystana do osadzenia na niej tzw. "goika", 
którym uroczyście witano nadchodzącą wiosnę. Od 
niepamiętnych czasów był na Śląsku obyczaj 
chodzenia z goikiem po zagrodach. Niektórzy 
twierdzą, iŜ zwyczaj ten sięga czasów pogańskich. 

 
Pierwszy odnaleziony opis pochodzi z tzw. 

Kataloga grzechów, napisanego w XIII w. przez brata 
Rudolfa z Rud (Raciborskich?) na Śląsku,  
w następujący sposób: W dniu św. apostołów, Filipa 
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i Jakuba (...) przed drzwiami domu ustawiają zielone 
drzewka. Następny dokładniejszy opis z 1765 roku 
został sporządzony przez zajmującego się etnografią 
W.J. Klose, jest tam przedstawiony między innymi  
obrzęd chodzenia z goikiem po wsi. Sam goik był 
bardzo prosty w wykonaniu. Była to nieduŜa choinka, 
która została umocowana do Ŝerdzi pozostałej po 
utopieniu marzanny. Wierzchołek goika był 
przystrojony wstąŜkami i czasami wydmuszkami z jaj, 
które miały symbolizować powstające wraz z wiosną 
nowe Ŝycie.  
 

Z goikiem po zagrodach chodzono  
w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny 21 marca. 
Noszeniem goika i śpiewaniem zajmowały się 
dziewczyny (zazwyczaj szukające kandydata na 
męŜa). Korowód zaczynał się przed domem 
znaczącej osoby we wsi, np. wójta, sołtysa, 
proboszcza, dyrektora szkoły, aptekarza itd. 
Następnie szły z goikiem pod domy kawalerów i tam 
w złośliwej piosence wyśmiewały ich przywary, wady,  
słabości, a czasami róŜne grzeszki.  
 

Opowiadał pewien starszy człowiek z Brynka,  
Ŝe tam teŜ był zwyczaj chodzenia z goikiem  
po domach. Dziewczęta po odśpiewaniu pieśni 
marzanich, śpiewały refren: nasz goik zielony, piyknie 
postrojony. Do tego śpiewu włączali się niegrzeczni 
chłopcy, rozciągając tekst  
o dalsze słowa: cóŜ kej go posrały wrony. Za śpiew 
dziewczęta otrzymywały od gospodarza łyk wina, 
jajka, kołocz lub drobne pieniądze. RewanŜ tego 
obrzędu przez chłopców następował dopiero  
po Świętach Wielkanocnych. 
 

W nocy poprzedzającej pierwszy maj chłopcy 
stawiali tzw. "moje" przed domami swoich wybranek. 
Ale to juŜ temat na inną historię. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

KONKURS WIELKANOCNY 
ROZTRZYGNIĘTY 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu dziękuje 

wszystkim za udział w konkursie plastycznym Kartka 
Wielkanocna. Napłynęło bardzo duŜo prac. Technika 
wykonania kartki była bardzo róŜnorodna, od 
wszelkiego rodzaju wydzieranek, wycinanek, 
kolorowanek po kolaŜe. 
 
Prace zostały ocenione w trzech kategoriach 
wiekowych: 
 
KATEGORIA – PRZEDSZKOLA: 
I Miejsce – Nicola Włodarczyk 
II Miejsce – Marta Gliwa, Małgorzata Włodarczyk 
III Miejsce  - Kamila Hoffman, Ewelina Binkowska 
 
KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I – III 
I Miejsce -  Sara Witek 
II Miejsce – Anna Mazur 
III Miejsce -  Natalia Wocławek 

WYRÓśNIENIA – Emilia Łyczko, Daria Buchta, 
Krzysztof BłaŜytko 
 
KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV – 
VI 
I Miejsce – Maria Wieder 
II Miejsce - Karolina Gatys 
III Miejsce – Monika wanat 
WYRÓśNIENIE – Natalia Kwiecień 

 

UKRYTE TALENTY 
 

Wychowankowie Zakładu Leczniczo – 
Wychowawczego z Wojski wzięli udział w konkursie 
młodych artystów. Tematem konkursu było 
Zaprojektuj plakat światowych igrzysk lotniczych. 
Edycja konkursu została przeprowadzona w dwóch 
etapach: na szczeblu aeroklubów regionalnych oraz 
na szczeblu krajowym.  

 
Sześć prac przesłaliśmy do aeroklubu  

w Gliwicach, a ten wybrał dwie, które przeszły do 
aeroklubu w Warszawie – Bemowie, informuje siostra 
Tomasza, prowadząca świetlicę w Zakładzie. 
Krzysztof Kudasiewicz zdobył drugie miejsce,  jego 
praca wysłana do Lozanny w Szwajcarii, weźmie 
udział w konkursie międzynarodowym. Mirosław 
Goławski otrzymał wyróŜnienie.  

Foto. Krzysztof Kudasiewicz oraz Mirosław Goławski  
z siostrą Tomaszą. 

Foto. Lotnicze inspiracje... 
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KSIĄśKA: „CYFROWA TWIERDZA”, DAN BROWN 
 

Jest to pierwsza powieść znanego amerykańskiego autora Dana Browna 
(prawdziwą, międzynarodową sławę przyniosła mu ksiąŜka „Kod Leonarda da 
Vinci”). „Cyfrowa twierdza” podobnie jak i inne powieści tego autora naleŜy do 
gatunku thrillera łączącego w sobie teorię spiskową, skomplikowane intrygi  
i piętrzące się zagadki. Tym razem spisek wymierzony jest w Agencję 
Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), która konstruuje niebywale kosztowny, 
superkomputer pozwalający złamać kaŜdy szyfr – ale czy na pewno? 
Genialny kryptolog Ensei Tankado tworzy algorytm zwany Cyfrową Twierdzą, 
którym podwaŜa niezawodność tego komputera. Czy ujawni swoje odkrycie  
i tym samym „ułatwi Ŝycie” terrorystom i szpiegom, przeciwko którym 
skierowana była działalność NSA? Czy NSA spełni jego Ŝądania i zdąŜy 
ocalić swoje istnienie? Do jakich czynów posunie się Agencja, aby 
zatuszować całą sprawę? 
 

MUZYKA: „GEMINI”, KASIA KOWALSKA 
 

Z okładki swej debiutanckiej płyty (wydanej w 1994r.) spogląda 
młodziutka i bez makijaŜu, Kasia. Jej grymas na twarzy wydaje się 
sugerować zaniepokojenie otaczającym światem i chęć 
uzewnętrznienia swoich lęków. 21-letnia wówczas artystka nie wie, co 
to kompromis – pisze i śpiewa o tym co czuje bez owijania w bawełnę.  
I jak na zodiakalnego Bliźniaka przystało, zaobserwować moŜna 
dualizm dusz. Najpierw jesteśmy świadkami intymnego „Wyznania”, 
Ŝeby za chwilę otrzymać zastrzyk niesamowitej energii („Cukierek – mój 
dawca słodyczy”). Przez cały czas przewija się jednak 
charakterystyczny dla Kasi pesymizm. Tym nie mniej jest to 
energetyczny manifest pragnień i wątpliwości osoby, która nie boi się 
zadawać pytań. Przez głos pełen bólu, pustki i Ŝądzy snuje się szczera 
spowiedź, w której Kasia ukazuje swoje „ja”.  

FILM: „SIEDEM DUSZ” 
 

Film pełen emocji, wzruszający, trzymający w napięciu. Jego akcja 
rozgrywa się w tajemniczej, wręcz smutnej i przygnębiającej atmosferze. 
Wszędobylska melancholia przerywana tragicznymi wspomnieniami i nie 
opuszczające bohatera poczucie winy zmuszają go do podjęcia próby 
wyzwolenia się i zadośćuczynienia…  
 

Film w prowokacyjny sposób podejmuje temat miłości i śmierci, winy  
i przebaczenia. Losy kilku nie związanych z sobą osób, tytułowych „siedmiu 
dusz” łączy postać głównego bohatera (w tej roli Will Smith), który niczym 
anioł stróŜ postanawia im pomagać. Początkowo trudno pojąć dlaczego to 
robi. Motywy jego postępowania stają się jasne wraz z rozwojem fabuły. 
KaŜdy jego krok to element dokładnie przemyślanego planu. Nie wszystko 
jednak da się przewidzieć. Droga ku odkupieniu, zamiast upragnionej ulgi, 
przynosi miłość. Myli się jednak ten, kto spodziewa się hollywoodzkiego 
„happy endu”…  

 

Bunt, Ŝądze i pragnienia, wyraŜone w 100% autorskimi tekstami Kasi są otoczone dodatkowo profesjonalną 
opieką muzyków Grzegorza Ciechowskiego i Roberta Amiriana. ChociaŜ „Gemini” jest płytą rockową z lekką 
nutą starego, dobrego bluesa, to usłyszeć tu moŜna tak egzotyczne dla tej stylistyki instrumenty, jak organy 
Hammonda czy darmuka. Polecamy wszystkim koneserom ambitnego przekazu muzycznego – w tym wydaniu 
debiut jednej z największych gwiazd polskiej sceny. 
 

Szybka, wciągająca i nieprzewidywalne akcja powoduje, iŜ czyta się ją z duŜym zainteresowaniem  
i napięciem. Momentami naprawdę trudno się od niej oderwać. KsiąŜka powinna się podobać zwłaszcza 
miłośnikom sensacji. Ciekawym posunięciem autora jest umieszczenie na końcu powieści kodu zawierającego 
zaszyfrowaną informację, którą przeczytać moŜna wykorzystując wiedzę zawartą w ksiąŜce. Polski wydawca 
niestety się nie postarał – do jego rozszyfrowania potrzebna jest angielska wersja ksiąŜki. 



 12 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

SKÓRA SUCHA I WRAśLIWA 
 

Wiosna to szczególny czas na zmiany. KaŜda 
z nas w okresie wiosennym szczególnie dba  
o swoje ciało. Przedstawiamy państwu cykl porad 
jak dbać o swoja skórę. Na temat skóry suchej  
i wraŜliwej opowiada Izabela Cogiel, absolwentka 
kosmetologii WyŜszej Szkoły Zawodowej  
w Krakowie. 
        

Na początku trzeba zadać pytanie, dlaczego 
skóra ulega przesuszeniu? Istnieje wiele powodów,  
w rachubę wchodzą indywidualne skłonności, 
gospodarka hormonalna oraz proces starzenia się 
skóry. Istotny jest takŜe wpływ warunków 
zewnętrznych i otoczenia, np. ogrzewanie, 
klimatyzacja, zimowa pogoda, słońce, zbyt częste 
gorące kąpiele, agresywne środki myjące oraz leki. 
RównieŜ choroby, jak np.: cukrzyca, atopowe 
zapalenie skóry lub łuszczyca, nie pozostają bez 
znaczenia. 
 

Zalecenia pielęgnacyjne dla cery suchej:  
Do pielęgnacji  naleŜy stosować mleczka oraz oliwki 
czyszczące. Jeśli chcemy wykonać peeling, 
stosujemy jedynie kremowy preparat, ewentualnie 
peeling enzymatyczny. Na dzień aplikujemy krem 
pilęgnacyjno – regeneracyjny z filtrami UV minimum 
15 SPF, nie zapominając o Ŝelu pod oczy i emulsji 
pielęgnacyjnej na szyję i dekolt. Na noc stosujemy 
krem odŜywczy na ogół jest bogaty w substancje 
czynne, nie wchłania się zbyt szybko i dlatego przez 
jakiś czas pozostawia na skórze tłusty połysk. Aby 
skóra odpowiednio zareagowała na produkty 
nawilŜające, warto wspomóc ją od środka. MoŜemy 
do tego wykorzystać naturalne substancje, które 
wiąŜą wodę np. kwas hialuronowy, fitoestrogeny.  
W następnym numerze przybliŜymy państwu 
pokrótce pielęgnację skóry tłustej i mieszanej. 

      

   Not. Mirosława Kazik 
 

SAŁATKA Z KAPUSTY 
PEKIŃSKIEJ 
 
SKŁADNIKI: 
60 dag kapusty, olej, 2 strąki papryki, 5 dag Ŝółtego 
sera, 3 – 4 łyŜki konserwowego groszku, ½ szklanki 
majonezu, 3 – 4 łyŜki jogurtu, sól, pieprz, cukier, sok 
z cytryny do smaku 
 
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA: 
Kapustę drobno pokroić, dodać tłuszcz, skropić 
wodą, zagotować pod przykryciem. Następnie odkryć 
na kilka minut i dogotować pod przykryciem, 
odparować, wystudzić. Paprykę podpiec  
w piekarniku, obrać ze skórki, pokroić w paseczki. 
Dodać do kapusty razem z pokrojonym w kostkę 
serem, groszkiem, majonezem i jogurtem. Doprawić 
do smaku. Podawać do wieprzowiny, baraniny, 
dziczyzny jako przystawkę. Smacznego!!!  
 

ZOSTAĆ TATĄ 
 

Dobre pytanie, szczególnie, kiedy ma to nastąpić 
pierwszy raz. CóŜ, pierwsza wiadomość to szok, 
jednocześnie radość i przeciwstawny jej strach. 
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ciąŜę dzielimy 
na trzy trymestry, co uwarunkowane jest jej 
medycznym przebiegiem. Jednocześnie podział ten 
determinuje zmiany pojawiające się w codziennym 
Ŝyciu nas - przyszłych tatusiów. 
  

Pierwszy trymestr to dla męŜczyzn moment na 
uświadomienie sobie tego co nas czeka. Czas na 
zmianę swojego postępowania i obowiązków (no 
zrozumcie nas, Ŝe mycie okien nie naleŜy do naszych 
zamiłowań). Okres ten przebiega raczej na rozmowie 
i oczekiwaniu. Naiwnie wydaje się nam, Ŝe wcale się 
tak wiele nie zmienia. Najbardziej wymownym 
doświadczeniem w tym czasie jest obraz USG małej 
„fasolki”, która wkrótce przemieni się w małego 
człowieczka. 
 

Drugi trymestr. Tutaj się zaczyna dziać! Brzuszek 
naszej ukochanej zaczyna się zaokrąglać  
i nieustannie przypominać nam o mających nadejść 
zmianach w naszym Ŝyciu – cudownych  
i wyczekiwanych. Jest to juŜ zdecydowanie 
trudniejszy dla nas czas. U większości kobiet 
następują spore wahania nastrojów, z którymi jest 
nam cięŜko sobie poradzić. Oczywiście widzimy to  
w ten sposób, Ŝe to my przecieŜ jesteśmy idealni, 
tylko z naszymi Ŝonami jest coś nie tak. W tym czasie 
musimy się uczyć zupełnie innego podejścia do 
kobiety. Początkowo jest to trudne, ale przekonanie, 
Ŝe razem damy rade daje nam siłę do dalszego 
działania. Okres ten spędzamy na zakupach i to nie 
w dziale AUDIO/VIDEO, a wśród ubranek dla dzieci. 
Wybierając śpioszki z Kubusiem Puchatkiem 
moŜemy dowiedzieć się, czym są „łapki niedrapki”. 
Nawet nie zorientujecie się, kiedy trzeba będzie 
składać szafkę na ubranka dla dziecka.  
 

W końcu finał - trzeci trymestr. O nim  pisze mi 
się trochę trudniej, bo sam jestem na początku tego 
okresu. Tu juŜ zaczyna się  praktyka: szkoła 
rodzenia, czuje się kopniaki naszego malucha i to nie 
byle jakie.  Uświadamiamy sobie, Ŝe wcale nie ma juŜ 
tyle czasu, dzieci przecieŜ nie zawsze rodzą się  
w wyznaczonym terminie. Jest to jednak 
zdecydowanie najmilszy okres. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, Ŝe w innym człowieku  rozwija się 
Ŝycie. Dziecko reaguje przecieŜ na nasz głos i dotyk. 
Naprawdę niesamowite. 
 

Podsumowując pierwszy trymestr to szok, drugi 
wdraŜanie się, a trzeci to oczekiwanie na największe 
szczęście, jakie moŜe nas spotkać. 

Damian Potempa 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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III FORUM 
PRZEDSIEBIORCZOŚCI 
 

5 marca w Domu Gościnnym „Pod RóŜą”  
w Wojsce odbyło się III Forum Przedsiębiorczości 
Gminy Tworóg. W spotkaniu uczestniczyło około  
50 osób, przedstawicieli duŜych i małych 
przedsiębiorstw działających na terenie naszej 
gminie.  
 

Organizatorzy przedsięwzięcia to Urząd Gminy 
Tworóg oraz Bank Spółdzielczy w Tworogu. 
Tradycyjnie juŜ, spotkanie przebiegało w dwóch 
etapach. W części pierwszej – szkoleniowej 
pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” 
S.A. przedstawili uczestnikom moŜliwości 
pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
unijnych.  

 
Pracownicy Banku Spółdzielczego 

zaprezentowali ofertę swoich usług dla 
przedsiębiorców. Goście mogli wysłuchać równieŜ 
przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, którzy 
wyjaśniali z jakich moŜliwości mogą korzystać 
pracodawcy zatrudniając osobę bezrobotną.  
W drugiej części spotkania przedsiębiorcy mogli 
wymienić wzajemne doświadczenia przy wspólnym 
stole i poczęstunku. 
 

Pierwsze Forum w naszej gminie odbyło się  
w 2007 roku w sali w Technikum Leśnym w Brynku. 
W zeszłym roku przedsiębiorców gościł  
Hotel - Restauracja Adler w Tworogu. Warto 
wiedzieć, Ŝe w naszej gminie zarejestrowanych jest 
665 przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą. 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 

W dniach 29-30 kwietnia o godz. 10.00  w Szkole 
Podstawowej w Tworogu odbędzie się  VI 
Międzygminny Przegląd Filmów Ekologicznych. 
29.04. zapraszamy klasy IV -VI, 30.04 klasy I-III  
i starszaków z przedszkoli. JuŜ dziś zapraszamy do 
udziału w konkursach związanych z Przeglądem: 
Konkursu na pracę plastyczną "Lis i jego rodzina" dla 
starszaków z przedszkoli i kl. I-III(format A3, technika 
dowolna), Konkursu na figurkę lisa wykonaną  
z modeliny dla kl. IV-VI (wysokość do 20 cm), 
Konkursu fotograficznego pt. "Moje zwierzątko" 
(format dowolny zdjęcia). Prosimy o dostarczenie 
maksymalnie po 5 opisanych prac z kaŜdej placówki 
do 17 kwietnia 2009. 
 

Uczeń kl. V - Mateusz Krain zdobył I miejsce  
w VII Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który 
odbył się 23 kwietnia  2009 r. w Tarnowskich Górach. 
Wręczenie nagród miało miejsce 6 kwietnia 2009 r.  
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 
                                          

LATO Z WĘDKĄ  
 
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 

lat do wzięcia udziału w akcji Lato z wędką  
w gminie Tworóg. W okresie od maja do końca 
września na zalewie przy Ośrodku Wypoczynkowym 
„Brzeźnica” prowadzona będzie szkółka wędkarska 
pod przewodnictwem Instruktora MłodzieŜy PZW, 
pana Roberta Dądela oraz pod nadzorem Zarządu 
Koła. W wyŜej wymienionym okresie zostanie 
zorganizowany cykl wycieczek, na których zostaną 
przeprowadzone zawody wędkarskie. 

SPRAWY NASZEGO 
POWIATU 

Starosta tarnogórski Józef Korpak zaprasza 
mieszkańców Tworoga na spotkanie 
zatytułowane „Sprawy naszego Powiatu”. 
Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia (środa) w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
Spotkanie jest okazją do porozmawiania ze 
starostą o problemach lokalnej społeczności, 
sprawach dotyczących m.in. remontów dróg, 
ochrony środowiska, architektury i budownictwa, 
słuŜby zdrowia, bezrobocia i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. Początek spotkania 
zaplanowano na godz. 17.00.  

 
Serdecznie zapraszamy! 

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się przy zbiorniku 
Brzeźnica (od strony basenu) 9 maja o godz. 9.00.  
BliŜszych informacji udziela Koło PZW pod nr tel. 
662786250.  

Serdecznie zapraszamy!!! 
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Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych 
na terenie gminy Tworóg jest przewidziana w dniach 
14 i 15 maja 2009 roku w Powiatowej Komisji 
Lekarskiej; z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. 
H. Sienkiewicza 16; w godz. od 8.00 - 12.00. 
(budynek Starostwa Powiatowego, naprzeciwko 
Technikum). 
 

MoŜna zgłosić się we wcześniejszym terminie, 
najlepiej po uzgodnieniu z osobą koordynującą 
kwalifikację wojskową; ze strony Gminy Tworóg; 
inspektorem p. Zenonem Lisem (kontakt telefoniczny 
032 285 74 93  w. 20  lub osobiście w pokoju Nr 9   
w Urzędzie Gminy ul. Zamkowa 16 w Tworogu.) 
Warto wcześniej przygotować się do powyŜszego  
a nie zwlekać do ostatniego dnia. W trakcie 
kwalifikacji osoby, które nie chcą wstąpić do wojska, 
będą przenoszone    do rezerwy. Otrzymają 
następnie z Wojskowej Komendy Uzupełnień,  
w terminie 14 dni zaświadczenie o uregulowanym 
stosunku do słuŜby wojskowej. 
 

Przenoszone do rezerwy będą równieŜ te osoby 
podlegające kwalifikacji wojskowej, (dawni poborowi), 
które nie zostały wcielone wcześniej do wojska. 
Wydane podczas kwalifikacji zaświadczenie  
o uregulowanym stosunku do słuŜby wojskowej 
ułatwi m.in otrzymanie kredytu, podjęcie pracy lub 
wstąpienie do innych słuŜb. 

Zenon Lis 

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ? 
 

MęŜczyźni, którzy ukończyli 19 lat, będą 
obowiązkowo stawać do kwalifikacji wojskowej. 
Ci, którzy nie będą chcieli wstępować do wojska, 
będą przenoszeni do rezerwy. Od 2009 roku  
w armii słuŜą tylko Ŝołnierze zawodowi. Nie ma 
juŜ obowiązku odbywania zasadniczej słuŜby 
wojskowej. Dawny pobór został zastąpiony 
kwalifikacją wojskową.  Wprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej ma na celu między innymi 
przygotowanie rekrutacji wojskowej do słuŜby 
zawodowej. 
 

O ile 18-letni męŜczyźni (rocznik 1991) nie mają 
w tym roku Ŝadnych zobowiązań wobec wojska, to  
w przyszłym roku będą musieli jednak obowiązkowo 
stawić się do kwalifikacji wojskowej. Zastąpiła  ona 
dotychczasowy pobór. Obowiązek ten będzie trwał 
do ukończenia przez nich 24 lat. Do kwalifikacji będą 
mogli stawić się teŜ ochotnicy, w tym kobiety. 
Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 lat. 
Ochotnicy mogą zgłaszać się niezaleŜnie od 
posiadanych kwalifikacji lub wykształcenia. 
 

Podczas kwalifikacji wykonywane będą między 
innymi czynności polegające na sprawdzeniu 
toŜsamości, ustaleniu zdolności do czynnej słuŜby 
wojskowej czy wydaniu ksiąŜeczki wojskowej.  
 

W okresie od 1 kwietnia do 30 maja wojskowe 
komendy uzupełnień będą wzywać męŜczyzn 
urodzonych w 1990 r. Nie grozi im jednak pójście  
w kamasze. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, 
przyznaniu określonej kategorii zdrowia i rozmowy na 
temat moŜliwości pozostania w wojsku, zostaną 
przeniesieni do rezerwy. 
 

Ponadto obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji podlegają równieŜ męŜczyźni urodzeni  
w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej 
zdolności do czynnej słuŜby wojskowej. Po ich 
zbadaniu, staną się rezerwistami. Przed komisją 
muszą równieŜ stawić się osoby, uznane za czasowo 
niezdolne do słuŜby wojskowej, jeŜeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji.  

 
Do WKU zostaną równieŜ wezwane kobiety 

urodzone w latach 1981-1990, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej słuŜby wojskowej. 
Jest to jedyna grupa osób, urodzonych przed 1990 r., 
która automatycznie nie została przeniesiona do 
rezerwy.  
 

Dodatkowo do kwalifikacji wojskowej będą mogli 
przystąpić ochotnicy, w tym kobiety, jeśli ukończyli 18 
lat i zamierzają w przyszłości pełnić słuŜbę w ramach 
ochotniczych form słuŜby wojskowej. 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

BECIKOWE 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tworogu informuje, Ŝe wszystkie 
osoby zgłaszające się od listopada 2009r.  
z wnioskiem o wypłatę jednorazowej zapomogi  
z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”  
i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka zobowiązane będą, zgodnie  
z ustawą o świadczeniach rodzinnych, do 
przedłoŜenia zaświadczenia lekarskiego, na 
którym lekarz potwierdzi, Ŝe kobieta pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niŜ od  
10 tygodnia ciąŜy do porodu. 
 

PowyŜsza informacja zgodna jest z zapisem 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity z dnia 
24 lipca 2006r.(Dz. U. Nr 139, poz.992 ze zm.) 
art. 9 ust. 6 i 7 oraz art.15b ust. 5 i 6.  
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SPORT W GIMNAZJUM 
 

Przełom zimowo – wiosenny to czas wielu 
osiągnięć sportowych gimnazjalistów z Brynka. Mimo 
Ŝe szkoła nie posiada własnej pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej, od lat uczniowie uzyskują bardzo 
wysokie wyniki w róŜnych dziedzinach sportu. 
MłodzieŜ chętnie uczestniczy w zajęciach, lubi 
rywalizację,  a sukcesy stają się bodźcem do 
systematycznych  treningów. Sport w szkole 
promowany jest na róŜne sposoby: podczas lekcji 
wychowania fizycznego, na zajęciach 
pozalekcyjnych, poprzez realizację projektów  
(w minionym roku  w szkole realizowano unijny 
projekt Sport szkołą charakterów). Nauczyciele 
wychowania fizycznego, D. Pichura, M. Matuszek,  
K. Gerlich, wpajają młodzieŜy wolę walki, zasady fair  
play, uczą współdziałania w druŜynie, motywują do 
pracy. Działania te przekładają się na sukcesy  
miłośników sportu. 
 

W lutym i w marcu odbyło się wiele turniejów  
i zawodów, w których zaciętą walkę stoczyli młodzi 
sportowcy z Gimnazjum w Brynku, efektem tych 
zmagań są następujące osiągnięcia: 
� I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Tarnogórskiego w Piłce Koszykowej dla druŜyny 
dziewcząt  oraz dla druŜyny chłopców, 

� II miejsce dla druŜyny chłopców oraz miejsce III 
dla druŜyny dziewcząt w Rejonowych Zawodach 
Piłki Koszykowej, 

� II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki 
Siatkowej dla druŜyny chłopców oraz IV miejsce 
dla druŜyny dziewcząt, 

� I miejsce dla uczennicy kl. I B, Martyny 
Wiśniewskiej w Rejonowych oraz Powiatowych 
Zawodach Tenisa Stołowego, 

� III miejsce druŜynowo w Rejonowym Turnieju 
Tenisa Stołowego Dziewcząt, 

� I miejsce dla druŜyny chłopców w Turnieju Piłki 
Koszykowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Leśnych i Ekologicznych w Brynku, 

� III miejsce (chłopcy) oraz V miejsce (dziewczęta) 
w Powiatowych Biegach Przełajowych. 

 
Gimnazjaliści z Brynka biorą takŜe udział w cyklu 

imprez sportowych zaplanowanych w ramach 
Szkolnej Ligi Gimnazjalnej – tzw. Gimnazjady, która 
powstała z inicjatywy burmistrzów i wójtów z powiatu 
tarnogórskiego. W odbywających się  ostatnio 
zawodach pływackich zawodnicy z Brynka takŜe 
uzyskali niezłe wyniki. Na 17 startujących druŜyn 
zespół  chłopców uplasował się na miejscu 
czwartym, a grupa dziewczyn na dwunastym. 
 

Eleonora Krywalska 

MISTRZOSTWO DIECEZJI 
GLIWICKIEJ W PIŁCE NOśNEJ 
 

Eliminacje do mistrzostw odbyły się w 18 - stu 
dekanatach naszej diecezji. Etap dekanalny  
w kategorii grupy średniej (gimnazjalnej) odbył się  
28 lutego w Brynku, gdzie tytuł mistrza naszego 
dekanatu Toszek zdobyła druŜyna ministrantów  
z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Wojski, 
w skład której wchodzili Łukasz Janiga, Patryk 
Mazalik, Tobiasz Janiga, Grzegorz Pysik, Kamil 
Mazalik, Łukasz Ziaja, Łukasz Antoszków, Kamil 
Zakrzewski. Chłopcy z Wojski pokonali druŜyny  
z Tworoga, Świbia, Wiśnicza i Krupskiego Młyna. 
 

W następnym etapie półfinałowym mistrzostw,  
28 marca zmierzyły się ze sobą druŜyny 14 parafii, 
które zwycięŜyły wcześniej  w eliminacjach 
dekanalnych. Stawką turnieju były cztery kwalifikacje 
do finałów – mówi Tobiasz Janiga, kapitan druŜyny  
z Wojski. 
 

W półfinale druŜyna z Wojski wyeliminowała 
druŜynę z Rachowic i Gliwic – Sośnicy awansując do 
finału. Finał, w którym wezmą udział 4 druŜyny  
(z Wojski, Suchej Góry, Lisowa, Zabrza) odbędzie się 
6 czerwca w hali sportowej MOKiS w Pyskowicach. 
Ministranci z parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa z Wojski będą walczyć o mistrzostwo Diecezji 
Gliwickiej. Gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia  
w finałach. 

SPORT 
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Zabawa w podchody to dość prosta gra. Grupa 
prowadząca (w naszym przypadku  
10 gimnazjalistów) ustaliła trasę, rozmieściła 
wskazówki, wymyśliła zadania. Grupa szukająca  
(10 radnych i urzędników) musiała trasę 
rozszyfrować, a zadania wykonać. Czy ze wszystkimi 
„niespodziankami” szukający sobie poradzili? Udało 
im się z niezwykłą lekkością odtańczyć „macarenę”, 
zapleść warkocze, rozwiązać krzyŜówkę, dzielnie 
maszerować w lewym bucie na prawej nodze  
i prawym – na lewej.  

 
Nie straszne były dla nich zadania z demografii,  

z łatwością obliczyli liczbę uczniów w naszej gminie. 
Bez pomocy „kół ratunkowych” ustalili w jakich 
sportach gimnazjum wiedzie prym. Dla wygranej 
zrobili wszystko, zwołali nawet nadzwyczajne 
posiedzenie Komisji BudŜetowej, na której młodzieŜ 
pertraktowała zakup strojów dla grupy tanecznej.  
 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury dziękuje: 
 
� dyrektor Gimnazjum, BoŜenie Cembrowskiej,  
� nauczycielom w-f: Marzannie Matuszek, 

Danucie Pichurze, Krzysztofowi Gerlichowi,  
� radnym Gminy Tworóg,  
� pracownikom Urzędu Gminy,  

 
a przede wszystkim młodzieŜy z gimnazjum za 
pomoc w organizacji i dobrą zabawę. 

PRIMA APRILISOWE 
PODCHODY 
 

W prima aprilis całkiem powaŜnie do Ŝartów 
podeszli gimnazjaliści z Brynka oraz grupa 
radnych i urzędników z gminy Tworóg. Ogród 
botaniczny zamienił się w plac zabaw, na którym 
gimnazjaliści próbowali „podejść” gości  
z Urzędu, ci jednak okazali się wystarczająco 
sprytni i całkiem wyluzowani… 

TWG KURIER – SPORT 

SP TWORÓG NA 
SPORTOWO  

Urodzinowy prezent swojemu nauczycielowi 
Ryszardowi Królickiemu sprawiły jego uczennice, 
wygrywając 30 marca 2009 r. Rejonowe Zawody 
w Koszykówce Dziewcząt. Zdobyły I miejsce, 
pokonując mistrzowskie druŜyny z Tarnowskich 
Gór i Lublińca. Tym samym awansowały do 
rozgrywek na szczeblu województwa śląskiego. 
 

Foto. Gimnazjaliści ruszają w trasę. 

Foto. W oczekiwaniu na finał... 

Foto. Odnaleźć wskazówki – to nie takie proste. 

Foto. Oh Macarena – zadanie wykonane. 


