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Poniedziałek, 11 maja 2009 
Nr 15, 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 

  

Niezwykli ludzie, niezwykłe 
miejsce, niezwykła pasja…   

Zapraszamy do Połomii! 
STR. 5 

TWG KURIER 
XXXIX Sesja Rady Gminy 
- Absolutorium dla Wójta 
- Sprawozdanie z działalności  
SP ZOZ za 2008r. 

STR. 3  
 
Prawnik 
Zawarcie umowy o pracę 

STR. 4 
  

Pod lupą 
Wizyta rodziny Rosenthal  
w Brynku 

STR. 6 
  

Kulturalnie 
- Jak bawiliście się na TWG Party 
- Śląskie majowe tradycje 
- Rusza kurs fotografii dla kaŜdego 
 

STR. 7 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Porady kosmetyczne 
- Jazda po kieliszku 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- O czym rozmawiał Starosta  
z mieszkańcami Gminy Tworóg?  
- Uwaga! Konkurs!!! 

STR. 13  

Sport 
- Lokalne rozgrywki na finiszu 

STR. 16 
 
 
 
 



 2 

 

WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Zapraszamy do lektury 15 numeru TWG Kuriera, 
a  w nim sporo faktów istotnych dla naszej Gminy. 
 

Na kwietniowej sesji podjęto uchwałę dotyczącą 
wykonania budŜetu za 2008 rok, u nas moŜecie 
sprawdzić jakie wydatki poniosła Gmina w ubiegłym 
roku. Opisujemy równieŜ przebieg spotkania 
mieszkańców Gminy ze Starostą Tarnogórskim. 
Aplikant adwokacki Łukasz Frączek przybliŜy Wam 
przepisy Kodeksu pracy. 
 

Zapraszamy do zwiedzenia z nami gospodarstwa 
Państwa BroŜyńskich z Połomii. Obecnych na 
imprezie urodzinowej naszego miesięcznika 
zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia. 
Lokalny historyk, Fryderyk Zgodzaj opowie o tradycji 
stawiania drzewek majowych. 
 

Witamy w naszym zespole Piotra Gansińca, który 
poprowadzi dla Was kurs fotograficzny. Pan Piotr od 
kilkunastu lat zajmuje się fotografią reklamową, 
ślubną i artystyczną, a od niedawna prowadzi 
szkolenia w tym zakresie. Na łamach TWG Kuriera 
spróbuje nauczyć was podstawowych zasad 
fotografii. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
SESJA…………………....…………………………...s.3 
- Wykonanie budŜetu 2008 
- Sprawozdanie z działalności SP ZOZ 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.4 
- Prawo pracy – Stosunek pracy 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.5 
- Z pasją przez Ŝycie 
- Rodzina Rosenthal w Brynku 
 
KULTURALNIE………………………………………s.7 
- Imprezowy roczek TWG Kuriera 
- „Umajony moj” 
- Moja kochana mamusia 
- Kurs Foto, cz. 1 
- Badacz kultury ludowej na Śląsku 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kobieta/MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- O drogach, drogach… i braku pieniędzy 
- Dzień Harry’ego Pottera w Wojsce 
- Kto do Gminnej Księgi Zasług? 
- Dzień otwarty w przedszkolu 
- Konkurs literacko-plastyczny 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- Liga na finiszu 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

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

WYKONANIE BUDśETU 2008 
 
 XXXIX sesja Rady Gminy Tworóg była sesją 
absolutoryjną, na której radni podjęli uchwałę  
nr XXXIX/435/2009 w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 
2008 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Prace nad uchwałą odbywały się na obradach 
Komisji Rewizyjnej oraz wspólnym posiedzeniu 
Komisji BudŜetowej, Rozwoju, Komunalnej  
i Społecznej. 
 
 26 marca 2009 r. obradowała Komisja 
Rewizyjna, której zadaniem była analiza wykonania 
budŜetu gminy za 2008 r. oraz wypracowanie 
wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
BudŜet gminy to jedna z najwaŜniejszych dziedzin 
działania gminy. Wszystko bowiem rozbija się  
o pieniądze, a budŜet to przecieŜ w skrócie plan 
dochodów i wydatków.  
 
 Analizując wykonanie budŜetu Komisja 
przedstawiła dane, z których wynika, iŜ dochody 
naszej gminy wyniosły w 2008r. 16.893.444,21 zł  
co w porównaniu z planowanymi 16.453.490,77 zł 
dało 102,7 %. Dochody gminy w 2008 roku były 
większe od zaplanowanych o prawie 3 %. Wydatki 
gminy niestety przekroczyły dochody i wynosiły 
17.440.846,16 zł, choć i tak były mniejsze  
od zaplanowanych w budŜecie 18.736.879,37 zł. 
BudŜet Gminy za 2008 r. zamknął się deficytem, 
który wyniósł 547.401,95 zł. 
 
 W 2008 r. w zadaniach inwestycyjnych 
większość wydatków poniesiono na oświatę. 
Najwięcej kosztowała modernizacja budynku 
przedszkola w Kotach – 639.331,60 zł. Wykonano 
projekt adaptacji na catering w przedszkolu  
w Tworogu oraz projekt przebudowy przedszkola  
w Wojsce. Zaadoptowano pomieszczenia na 
mieszkania chronione i inne pomieszczenia socjalne 
w Tworogu przy  ul. Słowackiego za łączną kwotę 
144.006,59 zł. Z inwestycji drogowych wykonano  
I etap podbudowy nawierzchni ul. Leśnej w Kotach 
za łączną kwotę 109.299,40 zł. Dla OSP w Tworogu 
zakupiono samochód poŜarniczy za kwotę 69.476,50 
zł, dofinansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 
30.000 zł. Dla OSP w Tworogu zakupiono równieŜ 
wąŜ hydrauliczny. Zmodernizowano drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych w sołectwie Wojska i Połomia za 
łączną kwotę 223.200,80 zł przy czym inwestycje te 
dofinansowane były z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych kwotą 131.431,19 zł. W zadaniach 
bieŜących sporą sumę wydano na remont Szkoły 
Podstawowej w Tworogu - 342.162,76 zł. Na remonty 
dróg gmina wydała 284.217,78 zł, co stanowiło 
zaledwie 1,8 % wydatków bieŜących Gminy. 

Na to zadanie zdaniem Komisji naleŜy w następnych 
latach sukcesywnie zwiększać środki.  
 
 Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała 
pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu za 2008 r. 
Podobnie pozytywną opinię wydała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach. Komisja Rewizyjna 
wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie 
Wójtowi absolutorium. Oznacza to, Ŝe Wójt jako 
organ wykonawczy gminy dobrze zrealizował swoje 
zadanie wykonania budŜetu i posiada zaufanie ze 
strony organu uchwałodawczego – Rady Gminy.  
 

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ  
 

Na sesji Dyrektor SP ZOZ-u dr n. med. Andrzej 
Elwart przedstawił radnym sprawozdanie  
z działalności swojej placówki za rok 2008. Rok 
obrachunkowy dla Ośrodka Zdrowia w Tworogu 
zakończył się zyskiem w wysokości 131 795, 00zł. 
Zysk rzeczywisty został pomniejszony o środki 
przeznaczone na inwestycje i remonty w wysokości 
5 958,00 zł związane z programem dostosowawczym 
narzuconym przez Inspektorat Sanitarny w Bytomiu. 
W chwili obecnej ośrodek spełnia wszystkie wymogi 
programu dostosowawczego związane z budynkiem 
Ośrodka – mówi z dumą dyrektor Elwart. W roku 
2008 zakupiono sprzęt do krioterapii zabiegowej  
i rehabilitacyjnej, zainstalowano kolposkop w poradni 
K słuŜący do diagnostyki. Dla pracowników Ośrodka 
waŜną nowością było powstanie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dyrektor 
przedstawił równieŜ informację dotyczącą 
funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacji Medycznej. W 
okresie od lipca do grudnia 2008 dokonano w nim 
6 090 zabiegów dla 295 pacjentów. Koszt utrzymania 
Gabinetu to 48 666,32 zł, z czego dotacja z Urzędu 
Gminy wyniosła 35 000,00zł, dobrowolne opłaty 
pacjentów to 5 860,00 zł, 7 806,00 zł kosztów poniósł 
Ośrodek Zdrowia ze środków własnych. 
 

Radni poruszyli sprawę nabycia karetki 
pogotowia. Dyrektor SP ZOZu wyjaśnił, Ŝe kwestia 
pozyskania samochodu do ratownictwa medycznego 
jest nadal nierozstrzygnięta. Przy pomocy  
i współpracy Starosty tarnogórskiego nasz Ośrodek 
walczy o przydzielenie karetki. Dyrektor zaznaczył, 
Ŝe jeśli Ośrodek otrzyma specjalistyczny sprzęt, to 
będą wiązały się z tym kolejne inwestycje, choćby 
budowa garaŜu i pomieszczeń do ratownictwa. Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wyraził swoje poparcie 
dla rozwoju SP ZOZu, zadeklarował pomoc ze strony 
Urzędu dotyczącą inwestycji oraz opracowania 
wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
  
 

TWG SESJA 
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KURIER 

PRAWO PRACY – STOSUNEK 
PRACY 
 
 W tym numerze rozpoczynamy cykl artykułów 
omawiających problematykę prawa pracy. PoniewaŜ 
praca w Ŝyciu kaŜdego z nas odgrywa znaczącą rolę, 
wiedza na temat praw wynikających  
z obowiązujących przepisów dotyczących tej 
dziedziny naszego Ŝycia jest bardzo przydatna.  
 
 Podjęcie pracy tworzy dla nas nową sytuację 
prawną. Dokonując porozumienia z pracodawcą co 
do zakresu naszej pracy, wynagrodzenia itd. 
tworzymy razem z tym pracodawcą stosunek prawny, 
zwany stosunkiem pracy. Przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy  
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
Konsekwencją wyŜej wyraŜonej definicji stosunku 
pracy jest uznanie przez prawo, iŜ zawarcie tak 
skonstruowanego porozumienia powoduje, Ŝe strony 
stają się pracownikiem i pracodawcą oraz nabywają 
konkretne wynikające z tego faktu prawa i obowiązki.  
 
 W praktyce często pracodawcy próbują obejść 
prawo i z faktycznym pracownikiem zawierają umowę 
cywilnoprawną (np. umowę zlecenia). NaleŜy 
pamiętać, iŜ jeŜeli zawierając taką umowę 
zobowiązujemy się do wykonywania określonych 
zadań na rzecz drugiej osoby,  pod jej 
kierownictwem, w określonym miejscu i czasie,  
a w zamian ta druga osoba oferuje nam 
wynagrodzenie, to tak naprawdę zawiązujemy 
stosunek pracy, bez względu na nazwę umowy. 
Wówczas przysługuje nam przymiot pracownika  
i wszystkie jego uprawnienia (m.in. urlop, zapłata za 
godziny nadliczbowe). W razie oporów ze strony 
takiego „sprytnego” pracodawcy, mamy moŜliwość 
dochodzenia swoich praw przed sądem. W tym celu 
złoŜyć naleŜy do właściwego sądu pozew o ustalenie 
istnienia stosunku pracy.  
 
 Polskie prawo zna kilka sposobów nawiązania 
stosunku pracy. Najbardziej powszechnie jest 
zawarcie umowy o pracę. Inne sposoby to m.in. 
stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania 
(tak jest w przypadku nauczycieli) czy na podstawie 
powołania (powołuje się np. menadŜerów).       
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie  
i winna określać: strony umowy, rodzaj umowy, datę 
jej zawarcia, rodzaj pracy, miejsce wykonywania 
pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające 
rodzajowi pracy, wymiar czasu pracy i termin jej 
rozpoczęcia.  

 WyróŜnia się umowy: na czas nieokreślony, na 
czas określony oraz umowę na zastępstwo, a takŜe 
umowę na okres próbny, który nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ 3 miesiące. NaleŜy pamiętać, Ŝe zawarcie z tym 
samym pracodawcą  trzeciej z kolei umowy na czas 
określony równoznaczne jest z zawarciem umowy na 
czas nieokreślony. Najbardziej korzystna dla 
pracownika jest umowa na czas nieokreślony. 
Pracownik ma w tym przypadku pewność pracy, 
poniewaŜ rozwiązać taką umowę moŜna tylko  
w przepisanych prawem przypadkach. Pracodawca 
nie ma tutaj dowolności.  
 
 KaŜda ze stron stosunku pracy moŜe 
wypowiedzieć umowę o pracę. Umowa rozwiązuje 
się wówczas z upływem okresu wypowiedzenia. 
Umowy na czas określony generalnie wypowiedzieć 
nie moŜna, jednak przy zawieraniu umowy o pracę 
na czas określony, dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, strony 
mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego 
rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy  
o pracę zawartej na czas nieokreślony jest 
uzaleŜniony od okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy. Pracodawca nie moŜe wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie 
więcej niŜ 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
jeŜeli okres zatrudnienia umoŜliwia mu uzyskanie 
prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. 
Pracodawca nie moŜe równieŜ wypowiedzieć umowy 
o pracę w czasie urlopu pracownika, a takŜe  
w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy, jeŜeli nie upłynął jeszcze okres 
uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia.  
 
 Wypowiedzenie umowy o pracę musi być 
uzasadnione, a wręczając pracownikowi dokument 
wypowiedzenia, musi przedstawić przyczynę 
wypowiedzenia oraz pouczyć pracownika  
o moŜliwości, terminie i sposobie złoŜenia odwołania 
do sądu pracy. Ze strony pracownika wypowiedzenie 
umowy moŜe nastąpić w kaŜdym czasie i nie 
wymaga uzasadnienia. NaleŜy pamiętać jednak,  
Ŝe pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę do 
końca okresu wypowiedzenia. 
 
 Rozwiązać umowę o pracę moŜna równieŜ za 
porozumieniem stron. Oznacza to uzgodnienie przez 
pracownika i pracodawcę warunków na jakich kończą 
oni wzajemną współpracę. Takie porozumienie warto 
zawrzeć na piśmie, z którego wynikałby moment 
rozwiązania umowy. Ostatnim sposobem 
rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie bez 
wypowiedzenia. Takie rozwiązanie moŜe nastąpić 
tylko w wyjątkowych i wynikających z przepisów 
prawa przypadkach, o których będzie mowa  
w kolejnym numerze.    

Łukasz Frączek  

TWG PRAWNIK 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

Z PASJĄ PRZEZ śYCIE 
 

Pisaliśmy juŜ o wielu niezwykłych obiektach 
naszej Gminy, ciekawych pod względem 
historycznym i turystycznym. Tym razem 
zapraszamy Was do specyficznego miejsca, które 
łączy ludzi o wspólnej pasji. Gospodarstwo 
hodowlano – treningowo – rekreacyjne Państwa 
BroŜyńskich w Połomii to raj dla tych, którzy 
kochają jazdę konną i te przepiękne zwierzęta. 
 
DLACZEGO KONIE? 

Marek BroŜyński jeździectwem zajmuje się od 
1975 roku. Przez 10 lat związany był ze Stadniną  
w Zbrosławicach, od 3 lat prowadzi własny ośrodek  
w Połomii. Pan Marek jest instruktorem jazdy konnej, 
nie tylko uczy jeździć konno, ale równieŜ szkoli 
przyszłych instruktorów. Jest człowiekiem, któremu 
udało się połączyć pasję z pracą zawodową. Konie to 
zwierzęta społeczne. śyją w stadzie, jednak kaŜdy 
ma własną osobowość – tłumaczy pan BroŜyński. 
Koń to trawoŜerca, pomimo swojej masy (około pół 
tony) jest zwierzęciem uciekającym, stosuje przemoc 
w sytuacjach krytycznych. 90% konfliktów zwierzęta 
te „załatwiają” na odległość. Konie są bardzo 
delikatne, przede wszystkim uczą ludzi ustępowania. 
Potrafią niesamowicie motywować psychicznie – 
opowiada Marek BroŜyński. 
 

W ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury  
i Sportu „Centaur” w Połomii odbywa się nauka jazdy 
konnej dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Ale to tylko 
mały wycinek działalności gospodarstwa. Państwo 
BroŜyńscy prowadzą hotel dla Koni. Obecnie stajnia 
liczy 10 „stałych mieszkańców” oraz 14 „gości”  
w hotelu. Zajmują się równieŜ odchowem „młodzieŜy 
końskiej”, poniewaŜ rozwój tych zwierząt trwa do  
2 roku Ŝycia, w tym czasie naleŜy zapewnić im 
odpowiednie warunki, zwłaszcza moŜliwości 
wybiegu, przyuczane są takŜe do pracy pod siodło. 
 

Zajęcia dla uczących się jeździectwa zimą 
odbywają się w weekendy, latem moŜna skorzystać  
z lekcji kaŜdego dnia. Większość osób trenujących  
u nas jest spoza terenów gminy Tworóg – opowiada 
Aleksandra BroŜyńska – wieści o naszej szkółce 
przekazywane są najczęściej pocztą pantoflową, 
znajomi opowiadają znajomym i tak trafiają do nas 
kolejni zainteresowani. 
 

Jego pasję dzielą z nim Ŝona Iwona i córka Ola. 
Aleksandra BroŜyńska jest takŜe instruktorem 
rekreacji i uczy jazdy konnej w Połomii. 
 

STAJNIA – POŁOMIA 
Do gospodarstwa Państwa BroŜyńskich trafić nie 

trudno, mieści się w zabudowaniach Lasów 
Państwowych przy ul. Bytomskiej. Zwierzęta mają 
tam doskonałe warunki do rozwoju psycho – 
fizycznego. NajwaŜniejsza dla nich jest moŜliwość 
ruchu na otwartej przestrzeni, której w ośrodku jest 
pod dostatkiem. Piękne zielone wybiegi, trasy 
treningowe i tor do nauki jazdy – raj nie tylko dla koni, 
ale takŜe dla miłośników jeździectwa. 

Foto. Marek BroŜyński wraz z jednym z ulubieńców. 

Foto. Ola BroŜyńska w trakcie prowadzenia zajęć… 

KŁUSAKI  
Stosunkowo nową pasją pana Marka stały się 

wyścigi kłusaków. W sporcie tym konie zaprzęgane 
są do specjalnych dwukołowych wózków 
nazywanych sulkami. Konie podczas biegu mogą się 
poruszać tylko kłusem. Wyścigi  kłusaków to rzecz 
nowa nie tylko w Połomii, ale w całej Polsce. 
Pierwsza w historii Polski oficjalna gonitwa kłusaków 
odbyła się 10 października 2004 roku. 

Foto. … na które uczęszczają nawet dzieci. 
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W naszym kraju w wyścigach biorą udział konie 
rasy kłusak francuski. Oprócz tego rozróŜnia się 
jeszcze kłusaki amerykańskie, rosyjskie i 
skandynawskie. Kłusaki zostały wyselekcjonowane 
przez selekcję na szybkość w kłusie, podczas 
wyścigu osiągają tempo około 50km na godzinę. 
Dzięki porozumieniu pomiędzy Stowarzyszeniem 
Hodowców  
i UŜytkowników Kłusaków, a Francuskim 
Towarzystwem Wspierania Hodowli Konia 
Francuskiego otworzyła się moŜliwość zakupu koni 
wyścigowych i materiału hodowlanego na terenie 
Francji. Do Polski sprowadzono około 70 koni tej 
rasy. Połomska stajnia posiada  4 kłusaki francuskie: 
Norkę, Oscatie, Osborna i Question. W niedzielę 26 
kwietnia pan Marek debiutował ze swoimi kłusakami 
w wyścigach na Wrocławskim Torze Wyścigów 
Konnych – Partynice. PoniewaŜ w Polsce nie ma 
typowo kłusaczego toru, wyścigi odbywają się na 
torach do galopu. Kłusaki z Połomii trenowane są 
przez Marka BroŜyńskiego oraz Filipa Bagińskiego, 
obaj panowie posiadają uprawnienia trenerów 
wyścigowych. Ponad to pan Bagiński zajmuje 
pierwsze miejsce w polskich rankingach 
wyścigowych, to najlepszy powoŜący w Polsce  
w 2008 roku.  Trenujemy na naszych wybiegach, 
oraz dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Brynek na 
drogach leśnych – wyjaśnia pan Marek. Do treningów 
uŜywane są cięŜsze ale i bardziej wytrzymałe wózki, 
sulki uŜywane w wyścigach są bardziej delikatne  
i lekkie.  

RODZINA ROSENTHAL  
W BRYNKU 
 

O Rosenthal’ach, jednych z pierwszych 
właścicieli pałacu w Brynku na łamach naszej gazety 
opowiadał juŜ lokalny historyk, Fryderyk Zgodzaj. 
Posiadłość była ich własnością od 1823 roku do 
1904, kiedy została sprzedana Grafowi Hugo II 
Henckel von Donnersmarckowi. To jednak historia. 
Tymczasem w czwartek 30 kwietnia brynkowski 
zamek gościł potomków dawnych właścicieli 
posiadłości. 
 

Alexander Rosenthal ze swoimi córkami oraz 
przyjaciółmi postanowili odwiedzić  miejsca związane 
z historią ich rodziny. Prywatną wycieczkę pomogła 
zorganizować im Fundacja PRO KULTURA   
z Wrocławia. Zajmujemy się remontem starego 
pałacu w Krowiarkach, dzięki czemu jesteśmy  
w stałym kontakcie z rodziną von Donnersmark. To 
właśnie przez nich poznaliśmy potomków 
Rosenthal’ów – wyjaśnia Paweł Młyńczyk, członek 
Rady Nadzorczej Fundacji. 
 

Gości przed pałacem powitał zespół Sygnalistów 
Myśliwskich działający przy Technikum Leśnym. 
Zamek oraz muzyka myśliwska wywarły spore 
wraŜenie na panu Rosenthal’u, zafascynowany 
trofeami myśliwskimi zdobiącymi ściany zamku, 
wypytywał o rodzaje zwierzyny w naszych lasach 
oraz moŜliwość polowania. Córki pana Rosenhal’a 
zaciekawiła historia technikum leśnego. Podczas 
poczęstunku w sali myśliwskiej goście mogli zadawać 
pytania dyrektorowi szkoły, Stanisławowi 
Majsterkiewiczowi. Wiedza pana Majsterkiewicza na 
temat historii technikum jak i dawnych właścicieli 
pałacu okazała się nieoceniona. Przedstawiciele 
Fundacji PRO KULTURA przygotowali krótką 
prezentację multimedialną w języku niemieckim, tak 
by goście mogli wyobrazić sobie jak wyglądał zespół 
pałacowo – parkowy za czasów ich przodków.  
 

To pierwsza wizyta Rosenthal’ów w Polsce, 
wszystko było dla nich nowe i interesujące. Na co 
dzień rodzina ta mieszka w Niemczech we 
Frankfurcie. 
 

Foto. WraŜenia redakcji… bezcenne. 

Foto. Wyścigi kłusaków to nowość w Polsce. 
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18 kwietnia nasza gazeta świętowała swój 

jubileusz – pierwszy rok istnienia. Na uroczystość 
zaproszono władze gminy: wójta Eugeniusza 
Gwoździa, Przewodniczącą Rady Gminy, Marię 
Łukoszek, zastępcę wójta, Teodora Dramskiego, 
wszystkich przedstawicieli sklepów, które 
rozprowadzają gazetę, redakcję TWG Kuriera oraz 
osoby piszące gościnnie w naszym miesięczniku. 
Początek urodzinowego spotkania odbył się  
w uroczystej i podniosłej atmosferze, goście Ŝyczyli 
redakcji wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy.  
 

Foto. Sukces TWG Kuriera to równieŜ zasługa  
wielu Ŝyczliwych nam osób. 

Foto. TG Band – muzyka z klasą. 

Foto. śyczenia Przewodniczącej wzruszyły redakcję. 

Po części oficjalnej wszyscy udali się na koncert 
zespołu TG Band. Zespół spisał się na medal, grał 
największe hity z list przebojów. Chłopaki z TG 
Band'u naprawdę dali czadu – kto nie słyszał, niech 
Ŝałuje! Po koncercie odbyła się dyskoteka, którą 
prowadził DJ Nowak. Młodzi mieszkańcy gminy  nie 
zawiedli i pokazali, Ŝe potrafią się dobrze bawić.  
 

Foto. DJ Nowak potrafi rozkręcić imprezę. 

Foto. Najbardziej dynamiczne pary na parkiecie. 

KULTURALNIE 
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„UMAJONY MOJ” 
 

Zwyczaj stawiania „Maibaum'ów” (drzew 
majowych na Śląsku nazywanych mojami) datuje się 
co najmniej na XVI wiek. Zachował się obraz, 
namalowany w 1585 r. przez malarza Donauer’a, na 
którym został uwieczniony moj. Na szerszą skalę 
zaczęto stawiać moje po wojnie 30 – letniej,  
a dokładnie po 1648r. 
 

Początkowo stawiano je właścicielom dóbr, 
wysokim urzędnikom gminnym, a w wojsku wyŜszym 
rangą oficerom. Do połowy XVIII wieku drąg drzewka 
był goły. Później zaczęto go umajać (przyozdabiać) 
świerkowym wieńcem; na czubku umieszczano 
choinkę (obecnie jest jeszcze upstrzony reklamami). 
W zasadzie wieniec i czubek moja powinien być 
wykonany z gałązek brzozy, ale w tej części Europy 
nie zawsze o tej porze roku brzózki są zielone  
i w dodatku szybko więdną. JeŜeli moj był przez cały 
rok naraŜony na działania atmosferyczne, to musiał 
być wymieniany co pięć lat. Drzewka majowe 
stawiano w miejscu wiejskich spotkań, gdzie 
odbywały się zabawy oraz róŜnego rodzaju zawody 
sprawnościowe. Stawianie moja to cały ceremoniał: 
trzeba było go kolektywnie wyciąć, 
przetransportować z lasu, postawić, udekorować i nie 
pozwolić sobie go ukraść przez konkurencyjną wieś 
lub gminę. Obowiązywał specjalnie opracowany  
10 punktowy regulamin kradzieŜy moja. Była w nim 
między innymi mowa, iŜ nie wolno odbierać drąga 
siłą. Wolno było go demontować wtedy, gdy nie był 
pilnowany, lub gdy pilnujący, zmorzeni przez 
Bachusa, nie byli w stanie go bronić lub gdy spali. 
Konkurencyjna wieś, której udało się ukraść moj, 
podawała to z dumą do publicznej wiadomości. śeby 
go odzyskać trzeba było zapłacić okup w postaci  
1 beczki piwa. JeŜeli maszt nie został wykupiony, 
moŜna było go postawić zamiast swojego moja, jeŜeli 
był od niego wyŜszy. JeŜeli był niŜszy, stawiano go 
obok swojego, ale juŜ nie przystrojony i wtedy 
nazywano go „Schandbaum” drzewo hańby. 

 

Drzewka pilnowano od momentu postawienia, do 
1 maja do godziny 6 rano. Po tym terminie nie wolno 
było juŜ kraść moja. KradzieŜ nie podlegała 
zaskarŜeniu sądowemu. Sąd i tak by sprawę 
umorzył, nakazując jednocześnie poszkodowanym, 
Ŝeby na przyszłość lepiej moj pilnowali. Starano się 
wyszukać najwyŜsze proste drzewo, które czasami 
mierzyło nawet ponad 30 metrów wysokości. Między 
gminami odbywała się swoista konkurencja, kto ma 
wyŜszy maszt i czyj moj jest ładniej przystrojony. 
Zwyczaj ten był odprawiany na Śląsku, Górnych 
Węgrach, Morawach, Bohemii i Bawarii, później 
równieŜ w innych krajach ościennych i Szwecji.  
Na czas majówek stawiano umajony moj w śląskich 
barwach, to jest Ŝółto-niebieskich. Wedle Śląskiego 
zwyczaju umajony moj stawiał młodzieniec przed 
domem wybranki, z którą miał zamiar się oŜenić. 
JeŜeli zaloty zostały odrzucone wówczas desperat 
stawiał nagie nieumajone Ŝerdzie. W naszej  
gminie zwyczaj ten najdłuŜej był 
 

obchodzony w Wojsce, dlatego z niecierpliwością 
czekały wiejskie dziewoje na pierwszomajowe 
oświadczyny. JeŜeli niektóre dziewczyny nie miały 
wzięcia, to ich zawstydzeni ojcowie sami w tajemnicy 
stawiali nocą moje. Na Słowacji obrzędy mają do 
dzisiaj podobny charakter z tą róŜnicą, Ŝe moj stawia 
się najsympatyczniejszej i najładniejszej dziewczynie 
we wsi. Później publiczne oświadczyny powoli 
zanikły, a stawianie moja nabrało charakteru 
centralnego, stawiano tylko 1 maszt we wsi 
zazwyczaj w dogodnym miejscu. 
 

Starsi ludzie z Tworoga pamiętają, iŜ moj 
stawiano przed gospodą Iwanowskiego (dzisiaj Bank 
Spółdzielczy) poniewaŜ było tam duŜo miejsca.  
W Tworogu było więcej gospód z wolnym placem,  
to wyróŜnienie kosztowało Iwanowskiego 
jednorazowe darmowe piwo dla wszystkich 
zgromadzonych gości. W późniejszym czasie moj był 
stawiany na końcu Donnersmarck - Strasse (obecnie 
ulica Słowackiego) gdzie znajdowało się boisko, tam 
odprawiano wszystkie festyny. Organizowanie 
uroczystości odbywało się pod egidą Szkoły 
Podstawowej; dzieci brały czynny udział w 
konkursach i zabawie, śpiewano teŜ okolicznościowe 
piosenki. Jednym z zabawnych konkursów, który 
odbywał się pod mojem, miał taki przebieg: Chłopcu 
zawiązywano oczy, następnie dostawał do ręki cep. 
Na ziemi, zazwyczaj za jego plecami, stawiano stary 
gliniany garnek. Młodzieniec miał za zadanie stłuc go 
cepem, tylko problem polegał na tym, Ŝe nie widział 
gdzie ten garnek stoi. Ku uciesze rozbawionej 
publiczności, wymachiwał cepem we wszystkie 
strony aŜ go trafił. Po zakończeniu zawodów 
dziewczęta obdarowywały młodzieńców wianuszkami 
i rozpoczynały się tańce. Wraz z nadejściem zmroku 
zabawa przenosiła się do gospody. 
 

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. 
postawiono w Tworogu ponownie moj. JednakŜe 
ówczesne, nowe władze zabroniły świętowania bliŜej 
jej nieznanego święta. PoniewaŜ drąg majowy był 
zrobiony zazwyczaj z najbardziej dorodnego, 
wyszukanego drzewa, zabroniono wycinać je  
w przejętych „Lasach Państwowych”, z powodu 
dewastacji drzewostanu. Ciekawe, parę tygodni  
wcześniej las ten naleŜał do ks. Karla Gottfrieda zu 
Hohenlohe - Ingelfingen, a On i jego przodkowie nie 
widzieli takiego zagroŜenia. 

Fryderyk Zgodzaj 
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MOJA KOCHANA MAMUSIA 
 

Z okazji zbliŜającego się Dnia Matki 
postanowiliśmy zapytać dzieci z Przedszkola  
w Wojsce oraz Przedszkola w Kotach o ich 
mamy… 
 

Moja mama jest bombowa, powiem więcej 
wystrzałowa. Czy wy wiecie, czy wy wiecie, mamę 
mam najlepszą w świecie. To słowa piosenki, jaką 
przygotowały dzieci z przedszkola z Wojski na Dzień 
Matki. Podczas rozmowy z przedszkolakami  dzieci  
z dumą opowiadały o swoich kochanych mamusiach. 
Szymon dokładnie wie jak wygląda jego mama - ma 
Ŝółte włosy, niebieskie oczy chętnie opowiada bajki 
oraz bawi się w chowanego. Kamil z radością mówi: 
moja mama ma czerwone włosy, zielone oczy. 
Najbardziej lubi ze mną chodzić na spacery. Marta  
z rozmarzonym wzrokiem opowiada, Ŝe jej mama 
uwielbia jeździć autem i chodzić w spodniach. Ma 
brązowe włosy i niebieskie oczy. Karolina ceni swoją 
mamusię za to, Ŝe ma dobre serce, chętnie jeździ  
z nią na rowerze oraz chodzi na pole. Kamilek bardzo 
kocha swoją mamę bo nigdy się na niego nie złości. 
Oliwia ceni swoja mamę za zdolności kulinarne - 
Mama gotuje pyszne obiadki. Kocham ją równieŜ za 
to, Ŝe kupiła mi fajną zabawkę. Łukasz ma dobre 
serce dlatego kocha swoją mamę. Marcin uwielbia 
się z mamą bawić. Paweł opowiada - jo kochom 
bardzo moja mama bo czyto mi bajki, bo mom 
zepsute DVD  i nie moga patrzeć na Myszka Miki ani 
Scooby Doo. 

obrazy na ścianach galerii, filmy. A to wszystko 
dlatego, Ŝe człowiek od zawsze myśli obrazami.  

 
Fotografia, jako jeden ze sposobów 

zachowywania obrazów, doszła juŜ od wielu lat do 
takiego poziomu, Ŝe obecnie chyba kaŜdy człowiek 
miał w ręce aparat fotograficzny i popełnił nim sporo 
zdjęć. Słowa „popełnił” uŜyłem tu celowo. 
Traktujemy w większości przypadków aparat 
fotograficzny bardziej jak okulary lub lornetkę. 
Patrzymy przez niego na świat i kiedy wydaje nam 
się, Ŝe jest ciekawie, naciskamy guzik. I pstryk! 

 
Tyle tylko, Ŝe na odbitkach nie widać juŜ 

bogactwa emocji, nastroju, nie słychać dźwięków, nie 
czuć zapachu. Nawet kolory często juŜ nie takie. Co 
odróŜnia fotografię, która sama przemawia do 
wyobraźni od tej, do której potrzebny jest 
kilkuminutowy, słowny komentarz? OtóŜ moim 
zdaniem – bardzo niewiele. I to chciałbym Państwu 
pokazać a co więcej, po uwaŜnej lekturze i po 
samodzielnym wykonaniu zdjęć zgodnie z podanymi 
wskazówkami Wasze zdjęcia same zaczną „gadać”.  

 
Nie trzeba zmieniać aparatu, nie trzeba kupować 

drogiego sprzętu, wystarczy zmienić kilka swoich 
przyzwyczajeń, nauczyć się kilku prostych zasad, 
wszystko to dobrze utrwalić poprzez ćwiczenia 
praktyczne i postęp jest gwarantowany. Przede 
wszystkim nasze rodzinne wspomnienia z wakacji,  
z rodzinnych uroczystości będą znacznie bardziej 
Ŝywe, sugestywne a nasi znajomi nie będą 
ukradkiem ziewać podczas ich oglądania. Co 
najwyŜej będą siedzieć z otwartymi buziami. Ale to 
juŜ będzie tylko nasza satysfakcja.  
 
Ćwiczenie praktyczne 

Wybierz ze swoich rodzinnych albumów kilka 
róŜnych fotografii (5 - 10 szt). Najlepiej Ŝeby były z 
róŜnego okresu i róŜnych miejsc. I bez udzielania 
jakichkolwiek wyjaśnień poproś, aby ktoś z Twoich 
znajomych powiedział Ci, co na nich widzi, jakie 
emocje wywołują. A Ty oceń, jak blisko jest to 
rzeczywistych powodów, dla których je 
zrobiłaś/zrobiłeś. 

 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 

 
 

Jedną z cech łączących 
nas z człowiekiem pierwotnym 
(oprócz manier niektórych 
panów i skłonnością do 
ubierania się w futra niektórych 
pań) jest bardzo silnie zako-
rzeniona potrzeba utrwalania  
w postaci obrazów wspomnień, 
przeŜyć, miejsc, postaci innych 
ludzi. Kiedyś rysunki naskalne 
a teraz albumy fotograficzne, 
 

Przedszkolaki z Kotów równieŜ przygotowują się 
do uroczystości z okazji 26 maja. Z okazji Dnia Matki, 
BłaŜej pragnie wyjechać ze swoją mamą do Niemiec. 
Martynka chciałaby cały dzień bawić się z mamą 
lalkami Barbie. Przedszkolaki zapytane za co 
najbardziej kochają swoje mamy odpowiadały bardzo 
róŜnie. Sara ceni swoją mamę za to, Ŝe pysznie 
gotuje i szybko jeździ autem. Szymon uwielbia swoją 
mamę „za to, Ŝe jest normalna”.  Najbardziej lubię 
bawić się z mamą, gotować pizzę a piec będę jak się 
nauczę – radośnie oznajmia Marta. Szymon z dumą 
mówi: moja mama  ma włosy trochę białe, trochę 
czarne ale  nie przeszkadza jej to robić pyszne frytki. 
Najbardziej lubię bawić się z mamą nowymi rzeczami 
jakie dostałem od kolegów z przedszkola. KaŜdy 
przedszkolak ma przygotowany jakiś prezent dla 
swojej ukochanej mamy: wierszyk, bukiet polnych 
kwiatów czy laurkę. RównieŜ redakcja TWG Kuriera 
składa najszczersze Ŝyczenia wszystkim mamom! 

KURS FOTO, LEKCJA 1 
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BADACZ KULTURY LUDOWEJ 
NA ŚLĄSKU 

KS. STEFAN ŁYSIK  
(1908 – 1978) 

(PRO MEMORIAM) 
 

Dziś nieco juŜ zapomniany, ks. Stefan Łysik był 
nie tylko kapłanem ale i zasłuŜonym etnologiem.  
W sierpniu, ubiegłego roku minęła setna rocznica 
jego urodzenia. Z tej okazji warto byłoby przypomnieć 
jego Ŝycie i osiągnięcia. 
 

Ks. Stefan Łysik urodził się 29 sierpnia 1908 r.  
w Boruszowicach. Był synem Franciszka i Klary  
z domu Bień. Szkołę podstawową ukończył w grudniu 
1922 w Boruszowicach, a NiŜsze Seminarium 
Misyjne w Rybniku w czerwcu 1930 r. Następnie 
wstąpił do zgromadzenia werbistów, gdzie rozpoczął 
studia teologiczne w Międzynarodowym Seminarium 
KsięŜy Werbistów w St. Gabriel pod Wiedniem. Tam 
równieŜ uczęszczał na wykłady etnologiczne  
i lingwistyczne prowadzone przez o. P. Schebesta – 
badacza Pigmejów i o. Kirschbauma – badacza 
kultury ludowej Nowej Gwinei. Śluby zakonne złoŜył  
5 kwietnia 1932 r., a święcenia kapłańskie przyjął  
w dniu 20 sierpnia 1936 r. Chcąc zrealizować swoje 
powołanie, zgłosił się do pracy misyjnej w Chinach 
lub Nowej Gwinei. PrzełoŜeni jednak nie skorzystali  
z jego oferty i skierowali go do pracy w Polsce. 
Najpierw został podprefektem oraz nauczycielem 
języka łacińskiego i religii w NiŜszym Seminarium  
w Górnej Grupie k. Świecia. Był tam równieŜ 
redaktorem czasopisma Nasz Misjonasz, a takŜe 
wykonywał pracę duszpasterską.  

 
W Górnej Grupie przebywał do wybuchu II wojny 

światowej. Niemcy zamknęli NiŜsze Seminarium,  
a księŜy aresztowano i wywieziono do obozu  
w Sztutowie. Ojcu Łysikowi udało się uniknąć 
aresztowania, dzięki przeniesieniu się do Bzowa.  
Po aresztowaniu ks. Lipińskiego, proboszcza  
w Bzowie, o. Łysik nielegalnie przedostał się na 
Śląsk, do rodzinnego Boruszowca. Tutaj uzyskał 
zameldowanie, choć cały czas przebywał w Rybniku, 
gdzie pracował jako duszpasterz pomocniczy. SłuŜył 
równieŜ duszpasterską pomocą w Tworogu, 
Ziemięcicach, Piekarach, Leszczynach, 
Radzionkowie, Rojcy, Królewskiej Hucie, 
Biertulowicach i w CzyŜowicach. W tym czasie 
zabiegał w Kurii Biskupiej, Biertulowicach  
i w CzyŜkowicach. W tym czasie zabiegał w Kurii 
Biskupiej o stałe zajęcie i po świętach BoŜego 
Narodzenia w 1942 r. Otrzymał pracę w Rojcy – 
Radzionkowie. W obawie przed powołaniem go do 
wermachtu, o. Łysik nielegalnie przeniósł się w lipcu 
1942 r. do Łagiewnik, gdzie pracował jako wikary do 
8 czerwca 1945 r. w czerwcu 1945 r. o. Łysik 
rozpoczął pracę w NiŜszym Seminarium Duchownym 
w Nysie. 

Z uwagi na duŜy brak księŜy pracował równieŜ  
w Kopernikach, Izbicach, Kępnicy, Hajdukach, 
Niwnicy i Nawrotach. W dniu 15 maja 1946 r. zastał 
odwołany z pełnionych funkcji.  W roku szkolnym 
1946/47 podjął pracę nauczycielską w NiŜszym 
Seminarium w Nysie oraz Gimnazjum ,,Karolinom”  
i Ośrodku szkoleniowym Energetyki, gdzie uczył 
matematyki i języka angielskiego. W czerwcu 1947 r. 
podjął pracę duszpasterską w Średniej Wsi. Po 
odwołaniu go z tej placówki w dniu 24 października 
1957 r. objął obowiązki kapelana Sióstr Najświętszej 
Panny w śarnikach koło Wrocławia. Po śernikach 
kilku miesiącach przeniesiony został do PienięŜna, 
gdzie podjął pracę wykładowcy z misjologii  
i lingwistyki ogólnej w WyŜszym Seminarium 
Duchownym. Równolegle z pracą wykładowcy 
organizował bibliotekę w Domu Słowa BoŜego  
w Lublinie. W 1961 r. został kapelanem Sióstr 
Boromeuszek w Świerklańcu.  
 

Zmarł w Świerklańcu w dniu 27 kwietnia 1978 r.  
i spoczywa na cmentarzu kościoła św. Małgorzaty  
w Bytomiu. Uroczystościom pogrzebowym 
przewodniczył ks. bp. Wacław Wycisk z Opola. Na 
szczególną uwagę  zasługują liczne prace  
z dziedziny etnologii, toponomastyki śląskiej, kultury 
ludowej na Śląsku. Współpracował przy Polskim 
atlasie etnograficznym. Był członkiem wrocławskiego 
i katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego. We własnym zakresie ukończył 
studia na Uniwersytecie Wrocławskim ze stopniem 
magistra filozofii (etnologia), takŜe uzyskał 
absolutorium z archeologii.  

      
   Lucjan Bugajski  

 
Opracowanie: Na podstawie słownika 
bibliograficznego Katolickiego duchowieństwa 
śląskiego XIX i XX wieku. 
 

RZYCZKA 
 
Płynie, krynci sie rzyczka 
Jak modro dugo szlajfeczka 
Tu sie straci, tam pokorze 
śodyn dogonić jom niy moŜe 
Szajny słoneczka we wodzie łodbijo 
Co się jej niy podobo, zaroski to mijo 
Woda we tyj rzecce, fest zimno i czysto 
Bylekej szczybełkiym sie błysko 
To zasik gryfne łoczko pokorze 
Jaki to fajnisty łobrozek, mój BoŜe 
łodbite szajny słonecznka we wodzie 
Dodowo łozdoby całkyj naszyj przyrodzie 
Pomboczku jak Ŝeś to fajnie narychtowoł 
Niy wiym czy ci ftoś, kejsik za to podzynkowoł 
 

   Irena Jonecko 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄśKA: „ZNAJOMA Z LUSTRA”, ROMA LIGOCKA 
 

Roma Ligocka, autorka „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”, tym 
razem przygląda się sobie i zastanawia się: „czy wygrałabym casting na samą 
siebie?”. W zbiorze minifelietonów, nieco melancholijnych i pełnych 
wewnętrznego spokoju, mówi o codzienności w niecodzienny sposób, 
starając się w kaŜdej zwykłej chwili dostrzec coś waŜnego. Opisując z pozoru 
niewaŜne rzeczy, przypadkowe zdarzenia i dawno zapomnianych ludzi, 
uświadamia, Ŝe przeszłość i przyszłość to jedna całość budowana krok po 
kroku, równieŜ dzisiaj. Ligocka uczy nas, jak zbierając kolejne doświadczenia, 
takŜe te bolesne, pogodzić się ze sobą i stawić czoło własnym demonom. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe podsuwa gotową receptę na szczęście, które nie jest 
tutaj tylko chwilą, a całym Ŝyciem… 
 

„Znajoma z lustra” to dobre towarzystwo do popołudniowej kawy.  
Nie zajmie nam wiele czasu, ale pozostawi po sobie miłe wspomnienie. 

MUZYKA: „TRIO”, LIPALI 
 

Trzecia płyta LiPaLi jako zespołu (solowy projekt Tomka 
Lipnickiego oddzielony był myślnikami Li-Pa-Li). To zobowiązuje;  
w środowisku muzycznym mówi się, Ŝe zespół trzecim albumem albo 
coś udowadnia albo przepada. Jak jest w tym wypadku? Wielu mogło 
się wydawać, ze coraz większy rozgłos przyniesie komercyjny produkt  
z chwytliwymi melodyjkami. MoŜe i melodii jest sporo, ale wynika ona  
z dojrzałości muzycznej (w końcu ubiegłoroczny Fryderyk dla Tomka 
Lipnickiego jako wokalisty roku zobowiązuje). Zespół na tej płycie 
pokazał swój charakter. Od pierwszych riffów wiadomo, Ŝe mamy do 
czynienia z trio Gdańsko – Bytomskim. Tak jak niezwykłe jest 
połączenie Pomorza ze Śląskiem, tak niezwykłe jest połączenie melodii  
z ostrym, hardrockowym brzmieniem. 

FILM: „NIEPROSZENI GOŚCIE” 
 

Młoda dziewczyna, która przeŜyła tragedię, wraca do rodzinnego domu. 
Tam okazuje się jednak, Ŝe w trakcie jej pobytu w szpitalu psychiatrycznym 
miejsce nieŜyjącej matki zajęła atrakcyjna blondynka - była opiekunka 
chorującej matki. Przyszła macocha nie wzbudza zaufania dziewczyny. 
Bohaterka filmu postanawia dowiedzieć się kim naprawdę jest nowa miłość 
ojca. KaŜda poszlaka, nawet ta zza światów rzuca na nią złe światło,  
a ostatecznym dowodem winy miał być sznur pereł łączący kobietę  
z inną zbrodnią. Odkrywaniu prawdy towarzyszą stale powracające wizje i 
makabryczne koszmary…  Początkowe sceny dają powody przypuszczać, Ŝe 
jest to kolejna przewidywalna amerykańska produkcja. Nic bardziej mylnego. 
Trzymająca w napięciu fabuła nie pozwala ani przez chwilę domyślić się 
zakończenia filmu. Klimatem produkcja przypomina kultowy „Szósty zmysł”  
i „Innych”. Wiele tu niedomówień i tajemnic, momentami bywa mrocznie, 
niepewnie i przeraŜająco. Thriller polecany wszystkim, którzy zamiast litrów 
krwi na ekranie preferują umiejętnie rozwijane napięcie i zaskakujący finał.   

 

To najlepsza charakterystyka ich stylu. Wprawne oko od razu zauwaŜy podobieństwo okładki LiPaLi  
z okładką trzeciej płyty Illusion, gdzie palce dłoni wskazywały, która to płyta w dorobku zespołu. Czy było to 
zamierzone? Trudno powiedzieć. Ale czy ta płyta ma wady? Właściwie tak – jest nim bonus zawierający Ŝywcem 
zrzucony utwór z poprzedniej płyty Bloo „JeŜozwierz”. MoŜna zrozumieć, Ŝe był to przebój - ale co to za bonus 
dostać piosenkę z poprzedniej płyty? Ta wpadka jednak nie ujmie nic z klimatu i spójności tej płyty a Grzegorz 
Ciechowski z pewnością nie musi się wstydzić wersji „Białej flagi”, jaką zaproponowało nam trzech muzyków  
z LiPaLi. 
 

Ciekawym dopełnieniem treści są rysunki autorstwa Ligockiej. Mimo to, nie jest pozycja dla kaŜdego, 
melancholijny ton w jakim utrzymane są niemal wszystkie felietony, wymaga odpowiedniego nastroju, chwili 
samotności i chęci spojrzenia równieŜ w swoje odbicie. Zebrane teksty, prócz rozdziału „Ona i ja”, były 
publikowane na łamach miesięcznika „Pani” w latach 2004-2006. KsiąŜka stoi na półkach Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu. Polecamy! 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

CERA MIESZANA 
Przedstawiamy kolejne porady jak dbać  

o skórę mieszaną. Jakich uŜywać Ŝeli do mycia 
twarzy, maseczek oraz kremów nawilŜających 
poradzi nam Izabela Cogiel, absolwentka 
kosmetologii WyŜszej Szkoły Zawodowej  
w Krakowie. 

Jeśli kilka minut po myciu nosa zaczyna się on 
błyszczeć, a makijaŜ wymaga kilkakrotnych 
poprawek w ciągu dnia, oznacza to, Ŝe mamy do 
czynienia z cerą mieszaną. Daje ona efekt dwóch 
twarzy: skóra na policzkach jest normalna lub sucha, 
natomiast na brodzie, nosie i czole, to jest w strefie T 
- tłusta. Jej pielęgnacja powinna zaleŜeć od nasilenia 
róŜnic pomiędzy suchymi i tłustymi partiami twarzy. 
Cera mieszana występuje u osób, które jako 
nastolatki zmagały się z cerą tłustą. Po dwudziestym, 
dwudziestym piątym roku Ŝycia ich skóra staje się 
bardziej dojrzała. Następują w niej zmiany na skutek 
zakończenia burzy hormonów w organizmie. 

Skórę najlepiej zmywać Ŝelami do cery 
mieszanej. Zawarte w nich środki myjące są łagodne, 
nie prowadzą do uszkodzenia delikatnej bariery 
ochronnej naskórka i nie zmieniają pH. Na rynku 
zaistniały takŜe preparaty przeznaczone do 
demakijaŜu cery mieszanej, które skuteczne usuwają 
zanieczyszczenia, nawilŜając jednocześnie naskórek. 
NaleŜą do nich mleczko beztłuszczowe z witaminą E 
i D - pantenolem, preparaty myjąco - odtłuszczające 
z wyciągiem tymianku i szałwii oraz ze składnikiem 
nawilŜającym, skutecznie zapobiegają wysuszeniu 
skóry, normalizujące Ŝele do mycia twarzy. Skóra  
w strefie T wymaga przemycia tonikiem ściągająco - 
oczyszczającym. MoŜemy stosować peelingi 
enzymatyczne lub maseczki oczyszczające. Nie 
podraŜniają one partii bocznych twarzy,  
a jednocześnie odblokowują pory w jej partii 
środkowej. Jeśli skóra na policzkach i bokach twarzy 
piecze i jest ściągnięta, naleŜy ją mocno nawilŜyć, 
smarując lekkim kremem do cery suchej. Jeśli strefa 
T się przetłuszcza naleŜy przed zrobieniem makijaŜu 
posmarować Ŝelem matującym, a pozostałe części 
kremem. W tygodniu warto zastosować maseczkę 
nawilŜającą, a w strefie T maseczkę ściągająco - 
oczyszczającą do cery tłustej. MoŜemy równieŜ 
stosować na całą twarz preparaty przeznaczone do 
pielęgnacji cery mieszanej są to kremy matująco - 
nawilŜające, krem odŜywcze dla cery mieszanej.  

W gabinecie kosmetycznym osoby o cerze 
mieszanej mogą skorzystać ze specjalnych zbiegów 
normalizujących regulujących pracę gruczołów 
łojowych. 

CZY WIESZ JAK USUNĄĆ PLAMY Z 
LUSTRA.... 
 
Ślady pozostałe po muchach zmywa się szmatką 
zwilŜoną wodą z octem lub wodą z dodatkiem 
amoniaku (1 łyŜka amoniaku na 2 szklanki wody).  
Plamy z mydła, kremu i stearyny ustąpią po umyciu 
ciepłą, mydlaną wodą z dodatkiem amoniaku. 

ZATRZYMANIE UPRAWNIEŃ 
 
 W naszym kraju zjawisko picia alkoholu jest 
dosyć powszechne, moŜna powiedzieć, Ŝe 
ugruntowane społecznie. Często picie alkoholu ma 
niestety  bardzo negatywny wpływ na nasze Ŝycie. 
Przykładem moŜe być prowadzenie „po kieliszku”. 
Powszechnie wiadomo, jakie niebezpieczeństwo dla 
siebie, a przede wszystkim innych uczestników ruchu 
powoduje pijany kierowca. Jednak nadal, mimo 
groŜących surowych restrykcji, pojawiają się liczne 
przypadki prowadzenia samochodu pod wpływem.  
 
 Od stosunkowo niedawna surowo karana jest 
równieŜ jazda na rowerze „po pijaku”. W polskim 
prawie rozróŜnia się stan po uŜyciu alkoholu (0,2 – 
0,5 promila alkoholu we krwi), oraz stan 
nietrzeźwości (powyŜej 05, promila lub 0,25 mg/l) . 
Prowadzenie pojazdu będąc w tym pierwszym stanie 
stanowi wykroczenie, natomiast w stanie 
nietrzeźwości - jest przestępstwem. Zarówno w razie 
popełnienia przestępstwa jak i wykroczenia orzeka 
się zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz 
prowadzenia pojazdów obowiązuje od 1 roku do lat 
10. Okres ten zaleŜy w głównej mierze od stęŜenia 
alkoholu w organiźmie kierowcy lub rowerzysty. 
Prawo pozwala sądom orzekać zakaz prowadzenia 
innych pojazdów niŜ pojazdy mechaniczne w tym 
rowerów. Niejednokrotnie właśnie jazda pod 
wpływem na rowerze moŜe skończyć się 
zatrzymaniem przez policję i orzeczeniem następnie 
przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych i rowerów. W naszych warunkach 
jest to tragedia, poniewaŜ jedynym własnym 
transportem pozostają nogi. Prowadzenie roweru 
podczas obowiązywania zakazu moŜe nas narazić na 
odpowiedzialność karną za popełnienie 
przestępstwa.  
 
 Posiadający zakaz prowadzenia pojazdów 
muszą uzbroić się w cierpliwość – odzyskają 
uprawnienia w dzień następujący po dniu ustania 
zakazu. NaleŜy przypomnieć, iŜ  okres zakazu liczy 
się od dnia zatrzymania prawa jazdy lub od 
uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego 
zakaz prowadzenia rowerów. Trzeba równieŜ dodać, 
Ŝe w przypadku orzeczenia zakazu na okres powyŜej 
1 roku, prawo przewiduje obowiązek kontrolnego 
sprawdzenia umiejętności kierowania pojazdem. 
Zatem np. w przypadku zatrzymania prawa jazdy na 
2 lata, dzień po upływie okresu 24 miesięcy od dnia 
zatrzymania, naleŜy zgłosić się do starostwa, które 
winno skierować do ośrodka egzaminowania, w celu 
odbycia egzaminu sprawdzającego. Egzamin ten 
obejmuje zarówno teorię jak i praktykę.   

   
 Łukasz Frączek 

 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

O DROGACH, DROGACH I … 
BRAKU PIENIĘDZY 
 

W środę 28 kwietnia w Sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu odbyło się spotkanie 
mieszkańców Gminy ze Starostą Powiatu 
tarnogórskiego, Józefem Korpakiem. Spotkanie 
miało być okazją do rozmowy o problemach 
lokalnej społeczności, sprawach dotyczących 
m.in. remontów dróg, ochrony środowiska, 
architektury i budownictwa, słuŜby zdrowia, 
bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
 

Zebranie zgromadziło 20 zainteresowanych 
mieszkańców Gminy. Starosta przybył z urzędnikami 
poszczególnych referatów Starostwa. Na wstępie 
przedstawił zebranym główne zadania realizowane 
przez Starostwo. Najbardziej burzliwe dyskusje 
dotyczyły złego stanu dróg. Sołtys Nowej Wsi, 
Regina Mika złoŜyła podziękowania staroście  
i radnemu powiatowemu, Andrzejowi Elwartowi za 
nową drogę w Nowej Wsi. Sołtys Świniowic, Teresa 
Ziaja podziękowała za ustawione w jej miejscowości 
znaki drogowe ograniczające prędkość. Zapytała czy 
w najbliŜszych latach zostaną przeznaczone środki 
na budowę drogi i chodnika w Świniowicach. Trudno 
obiecywać coś dla Świniowic. Budowa odcinka 
300m. nawierzchni w Nowej Wsi kosztowała ponad 
900 000, 00 zł, potrzeby są wielkie, a pieniędzy 
niewiele - tłumaczył starosta. Na spotkanie przybyli 
równieŜ rozŜaleni mieszkańcy ulicy Polnej  
w Tworogu. Ich droga stanowi dojazd do firmy ATS, 
co wiąŜe się z uciąŜliwym ruchem samochodów 
cięŜarowych, tymczasem nawierzchnia ulicy to 
szuter. Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
poinformował zebranych, Ŝe Gmina razem ze 
Starostwem wystąpiła do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego z projektem 
na budowę ulicy Świniowickiej (inwestycja po stronie 
starostwa) i ulicy Polnej (inwestycja gminna). 
Pomimo, Ŝe wniosek został wysoko oceniony pod 
względem merytorycznym i formalnym, komisja nie 
przyznała pieniędzy na tę inwestycję. Dobrych 
wniosków było wiele, pieniędzy mało. Komisja 
musiała wybrać. Nam się nie udało. – tłumaczył Wójt. 
Mieszkańcom ulicy Polnej trudno było pogodzić się  
z taką informacją. Wójt obiecał, Ŝe projekt zostanie 
złoŜony ponownie poniewaŜ jesienią odbędzie się 
nowy nabór w ramach R.P.O.W.SL. Jeśli i tym razem 
pieniądze nie zostaną przyznane, Gmina dokona 
inwestycji budowy drogi ze środków własnych ale  
w okrojonej formie. Projekt zakłada remont całej 
drogi, z środków własnych Gmina moŜe wybudować 
jedynie fragment nawierzchni. Eugeniusz Gwóźdź 
podziękował Staroście za współpracę przy składaniu 
wniosków oraz dobre relacje między Gminą Tworóg 
a Starostwem Powiatowym. 

Poruszono równieŜ temat budowy drogi krajowej 11, 
która powinna odciąŜyć ruch na drodze krajowej 
biegnącej do tej pory przez naszą gminę. Termin 
rozpoczęcia inwestycji został przesunięty z powodu 
protestów mieszkańców, którzy nie Ŝyczą sobie 
sąsiedztwa takiej trasy.  
 

Oprócz spraw dotyczących budowy dróg 
poruszono kwestie społeczne. Przewodnicząca Rady 
Gminy Tworóg, Maria Łukoszek zwróciła 
przedstawicielom Starostwa uwagę na małą liczbę 
pracowników opiekuńczo – wychowawczych  
w powiecie tarnogórskim, brak specjalistycznego 
ośrodka wychowawczo – szkoleniowego, do którego 
powinny być kierowane dzieci z rodzin 
patologicznych. Zapytała równieŜ o moŜliwość 
stworzenia całodobowego centrum interwencji 
kryzysowej, do którego mogłyby trafiać matki  
z dziećmi, które doświadczają na co dzień przemocy 
ze strony swoich partnerów i nie raz zmuszone są do 
ucieczki z domu. Trudno marzyć o takich placówkach 
– odpowiedział Józef Korpak. Jego zdaniem dla 
radnych powiatowych kwestią priorytetową jest 
budowa dróg, nie widzi szans na powstanie 
specjalistycznego ośrodka, na którego utrzymanie nie 
ma pieniędzy. Poinformował, Ŝe powiat będzie 
rozwijał opiekę poprzez wspieranie instytucji rodzin 
zastępczych. Pomimo wyjaśnień Starosty, Maria 
Łukoszek zaapelowała do radnych powiatowych by 
rozwaŜyli czy rzeczywiście dobro samochodów jest 
waŜniejsze niŜ dobro dzieci i kwestie społeczne. 
Zaznaczyła, Ŝe choć Tworóg jest małą Gminą, to  
w nowopowstałym Gminnym Centrum Usług 
Socjalnych znajduje się pomieszczenie dla osób, 
które doświadczyły przemocy od strony najbliŜszych i 
w sytuacji kryzysowej mogą znaleźć tam schronienie. 
 

Zakładając, Ŝe celem spotkania miała być 
rozmowa i dyskusja - moŜna stwierdzić, Ŝe było ono 
udane. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe doczekamy 
czasów, kiedy moŜliwości finansowe przestaną 
ograniczać decydentów jedynie do dyskusji na temat 
problemów społeczeństwa. 
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Przewodniczącymi Rad Sołeckich oraz radnymi  
z Państwa miejscowości. 
 

DZIEŃ OTWARTY  
W PRZEDSZKOLU 

DZIEŃ HARREGO POTTERA W 
WOJSCE 
 

W ramach tegorocznego Dnia Unii Europejskiej  
3 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wojsce odbył się 
Dzień Harrego Pottera. Było niezwykle magicznie  
i bajkowo, do czego najbardziej przyczynili się 
poprzebierani uczniowie klas młodszych. Wszystkie 
klasy miały za zadanie stworzyć eliksir z mlekiem 
jednoroŜca, gwiezdnym pyłem czy oczami ropuchy. 
Uczniowie i nauczyciele czarowali, a zaklęcia takie 
jak  Rennos Sure czy Jumpus Rapidus przejdą  do 
historii. Odbył się równieŜ konkurs wiedzy o Harrym 
Potterze. Bezapelacyjnie wygrała klasa VI B, której 
uczniowie okazali się prawdziwymi 
Potteromaniakami.  Dzień przygotowała GraŜyna 
Nierychło z pomocą Magdaleny Michalskiej i Anny 
Potempy. 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

FESTYN ODPUSTOWY 
WOJSKA, 13-14 CZERWIEC 

Rada Sołecka, Rada Parafialna, Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, straŜacy OSP 
Wojska oraz Andrzej Dresler serdecznie 
zapraszają na festyn odpustowy w Wojsce.  
W programie: 
 
− 06. (SOBOTA) 

19.00 – 2.00 - dyskoteka pod gwiazdami. 
Prowadzi Adam Sośnica 
 

− 06. (NIEDZIELA) 
15.30 - występ dzieci z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Wojsce 
16.00 – występ zespołu B.A.R. 
17.45 – gwiazdy Radia Piekary ,,Nas Troje” 
19.15 – śląski humor 
20.00 – zabawa pod chmurką gra zespołu 
NEW FOR YOU 

 

KTO DO GMINNEJ KSIĘGI 
ZASŁUG? 
 

Zgodnie z Regulaminem Wpisu do Gminnej 
Księgi Zasług, 30 października minie termin 
zgłaszania kandydatów, którzy dzięki swojej 
działalności przyczynili się do rozwoju róŜnych 
dziedzin Ŝycia Gminy. Wnioski do Komisji Statutowej 
i Gminnej Księgi Zasług mogą składać: Rady 
Sołeckie, Komisje Stałe Rady Gminy Tworóg, Wójt 
Gminy, organizacje i stowarzyszenia. Nie oznacza to 
wcale, Ŝe indywidualni mieszkańcy nie mają wpływu 
na to, kto zostanie uhonorowany tytułem 
„zasłuŜonego”. JeŜeli znacie osoby, które Państwa 
zdaniem zasługują na ten tytuł, prosimy o zgłaszanie 
propozycji do naszej redakcji. Zachęcamy równieŜ do 
rozmowy na ten temat z Waszymi sołtysami, 

23 kwietnia w Przedszkolu w Tworogu odbył się 
dzień otwarty dla dzieci i rodziców z Gminy Tworóg. 
W tym dniu kaŜdy mógł uczestniczyć w uroczystym 
dniu powitania nowych dzieci. Przedszkolaki 
przedstawiły program artystyczny prezentując swoje 
umiejętności taneczne, śpiewanie przedszkolnych 
piosenek. Dzieci zwiedzały przedszkole, 
uczestniczyły w zabawach, rysowały oraz mogły 
poznać swoich przyszłych kolegów i koleŜanki. 
Zawiązały się pierwsze znajomości a nowe dzieci nie 
bały się zostać same w naszym przedszkolu, bardzo 
dobrze się czuły i ładnie bawiły. Na wyniki przyjęcia 
dzieci do przedszkola będziemy czekać do 
15.05.2009r, wtedy zostaną ogłoszone listy dzieci 
przyjętych.  

Teresa Adamczyk 
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8. Oceny prac dokona, powołana przez 
organizatorów, komisja konkursowa /jury/. 
9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  
10. Zwycięzcy otrzymają nagrody pienięŜne. 
11. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 15.06.2009 
r. w Urzędzie Gminy w Tworogu. 
12. Nagrodzone i wyróŜnione prace zostaną 
zaprezentowane w sali posiedzeń Urzędu Gminy. 
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany  
regulaminu.  
14. W sytuacjach nieobjętych niniejszym 
regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 
15. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  
16. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne 
z uznaniem warunków regulaminu. 
 

KONKURS PLASTYCZNO - 
LITERACKI 

Gmina Tworóg ogłasza konkurs plastyczno – 
literacki ,,Kocham moją wieś” Fundacji 
Przewodniczącej Rady Gminy Marii Łukoszek.                                                                  

Propozycje tematów: Wiem wszystko o mojej 
wsi; Przyroda – zabytki przyrody; Poznajemy historię, 
tradycję i dzień dzisiejszy mojej wsi; Blaski i cienie 
mojej wsi na przestrzeni dziejów; Jak widzę moją 
wieś; Zwyczaje i obrzędy mieszkańców; Walory 
turystyczno – krajoznawcze mojej wsi.           

Tematy moŜna zmieniać, uzupełniać lub 
opracować zupełnie inne. Mile widziane będą takŜe 
prace literackie w dwóch kategoriach to jest wiersz 
lub proza o mojej miejscowości (moŜe to być np. 
opowiadanie, nowela, felieton, rozprawka itp.) 
Liczymy na duŜą pomoc Dyrektorów szkół  
i Nauczycieli. 

Organizatorami konkursu jest Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Maria Łukoszek oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. 
 

Cele konkursu: poznanie historii, tradycji  
i kultury regionu; twórcze zainspirowanie młodzieŜy 
do badań i dokumentowania dziejów swojej gminy; 
wyłonienie młodych talentów historycznych  
i plastycznych; zainspirowanie młodzieŜy do 
poznawania wspólnej historii,zwyczajów i obyczajów, 
a takŜe kultury i sztuki regionu. 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tworóg, którzy 
dostarczą woje prace do GOK-u w Tworogu  
w terminie do 01.06.2009 r. 
2. Treść opracowania historycznego nie moŜe 
przekraczać 5 stron wydruku komputerowego/30 
linijek na 1stronie/, a ponadto zamieszczać moŜna 
aneksy, kopie dokumentów, relacje, zdjęcia itp. 
materiały. MoŜna dodatkowo załączyć pracę w formie 
elektronicznej 
3. Technika wykonania prac plastycznych jest 
dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub 
inne techniki na płaskim, trwałym podłoŜu o formacie 
nie mniejszym niŜ A-4 i nie większym niŜ A-1. 
4. Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane 
(imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, klasa, 
nauczyciel prowadzący). 
5. KaŜdy uczestnik moŜe wykonać 1 pracę 
plastyczną (lub/i) 1 opracowanie historyczne. 
6. Prace nie podlegają zwrotowi. 
7. Ocena prac odbędzie się w trzech grupach:  
I grupa uczniowie szkół podstawowych klasy I-III;  
II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI; 
III grupa uczniowie szkół gimnazjalnych. 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

SP TWORÓG INFORMUJE 
23 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej  
w Tworogu, przygotowane przez nauczyciela 
Dziedzictwa kulturowego w regionie - Józefa 
Ziaja, wzięły udział w XVI Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza ,,Śląskie 
śpiewanie'' w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Śląsk'' w Koszęcinie. Dziewczęta wystąpiły  
w kategorii ,,zespoły wokalne'' z zestawem pieśni 
powstańczych, w celu uczczenia 90 rocznicy 
wybuchu I Powstania Śląskiego. 
 
29 – 30 kwietnia odbył się VI Międzygminny 
Przegląd Filmów Ekologicznych obchodzony  
w ramach Święta Ziemi. W pierwszy dzień na 
Festiwal zaproszono uczniów klas IV -VI szkół 
naszej Gminy, w drugi - klasy I-III  
i przedszkolaków. 
 

WARSZTATY 
BIBUŁKARSKIE 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na kurs 
bibułkarstwa. Zajęcia odbędą się w środę 13 
maja o godzinie 16:00 w Sali Posiedzeniowej 
GOK-u.  

Odpłatność od osoby wynosi 30 zł.  
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Gminnej 
Bibliotek Publicznej w Tworogu przy ul. 
Zamkowej 1 lub pod nr telefonu 032 285 74 92. 
 

SP TWORÓG NA 
SPORTOWO 

Trwa dobra passa sportowców SP Tworóg.  
7 kwietnia odbył się Turniej Koszykówki rejonu 
tarnogórsko - lublinieckiego chłopców. Nasi 
chłopcy pokonali mistrzowską druŜynę  
z Lublińca. W niewielkim stosunku przegrali  
z mistrzem Tarnowskich Gór, tym samym 
zajmując II miejsce. 
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KURIER 
TWG 

LIGA NA FINISZU 
 

W momencie, kiedy piszę te słowa do końca 
sezonu pozostało siedem – osiem meczów. Finał 
będzie 14 czerwca. Koniec sezonu nieubłaganie 
zbliŜa się i dotyczy zarówno najlepszych lig 
światowych jak i tych nam najbliŜszych - lokalnych 
rozgrywek Klasy A i B. 
 

Co prawda nic jeszcze nie jest przesądzone, tak 
w Ekstraklasie (zarówno walka o mistrzostwo jak  
i utrzymanie) jak i w innych rozgrywkach. Pewne 
wnioski moŜna juŜ jednak wyciągnąć. Prześledźmy 
zatem co  działo się w Klasie B. Z 30 kolejek 
rozegranych zostało 20 – 21. Na pierwszym miejscu 
uplasował się KS Piekary Śląskie z dorobkiem 46 
punktów - niech te liczby nie sugerują nam,  
Ŝe druŜyna z Piekar Śląskich jest pewniakiem. Druga 
jest Tęcza Zenek, która ma 45 punktów, trzecia 
Naprzód Wieszowa 43, czwarty Nitron Krupski Młyn 
42, a piąty ŁKS Łagiewniki 41. Jak widać w czołówce 
jest bardzo ciasno. Całkiem niezłe miejsce zajmuje 
Iskra Połomia. Po 20 kolejkach zajmuje 7 miejsce  
z 31 punktami. Biorąc pod uwagę, Ŝe do końca 
rozgrywek jest jeszcze 7 kolejek teoretycznie Iskra 
moŜe walczyć jeszcze o tytuł lidera Klasy B  
i zapewnić sobie awans do wyŜszej klasy rozgrywek. 
Znając wolę walki zawodników jest to plan do 
wykonania, a pierwsza trójka jest w zasięgu ich 
ambicji.  
 

Trochę gorzej ma się inny przedstawiciel naszej 
gminy Olimpia Boruszowice. Po 20 kolejkach zajmuje 
ona przedostatnie miejsce w tabeli  
z dorobkiem 12 punktów i zaledwie trzema 
zwycięstwami. Pamiętajmy jednak, Ŝe jest jeszcze 
kilka meczy do zagrania i kto wie czy Olimpia nie 
pokaŜe swojego potencjału na finiszu rozgrywek 
plasując się w połowie stawki. 
 

Klasa A; tu pozycje naszych druŜyn są o wiele 
bardziej wyrównane. Orła Koty i Spartę Tworóg 
rozdziela tylko Odra Miasteczko Śląskie, ale po kolei. 
 

Dosyć pewne miejsce lidera zajmują niezbyt 
lubiane w naszej okolicy Szombierki Bytom, o ile 
pierwsze miejsce w Klasie B jest sprawą otwartą,  
o tyle w Klasie A Szombierki po 22 kolejkach mają 
dziesięć punktów przewagi nad drugą Dramą 
Zbrosławice i trzynaście nad trzecią Unią 
Świerklaniec. Musimy wziąć jednak pod uwagę,  
Ŝe nic w „footballu” nie jest pewne.  
 

Co do naszych druŜyn to Orzeł Koty plasuje się 
na piątym miejscu z dorobkiem 37 punktów. Na 
mistrza Klasy A nie mają juŜ większych szans, ale  
o pierwszą trójkę moŜna powalczyć. To samo tyczy 
się Sparty Tworóg, która po 22 meczach ma  
31 punktów i zajmując siódme miejsce - ma szansę 
na pierwszą trójkę. 
 

Na łamach TWG Kuriera pisaliśmy juŜ  
o naszych lokalnych derbach i ich znaczeniu. W tym 
sezonie zdecydowany prym wiedzie Sparta Tworóg 
pokonując u siebie Orła Koty 2:1 i na wyjeździe 2:0. 
Jeśli chodzi o derby naszej Gminy w Klasie B to Iskra 
Połomia osiągnęła fenomenalny rezultat zwycięŜając 
u siebie 9:1, a na wyjeździe 3:1. TakŜe tegoroczne 
derby naleŜały do Sprty Tworóg jak i Iskry Połomia. 
 

Dane podane w powyŜszym artykule obejmują 
rozgrywki Klasy A i B do 2 maja 2009 roku 
 

Damian Potempa 
 

Tabela Klasa B 2008/2009 źródło www.90minut.pl. 

SPORT 


