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Poniedziałek, 13 lipca 2009 
Nr 17, 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 

  

„… Bumelować gdzie się da 
Leniuchować, świat całować…” 

 
Wakacyjny nastrój na łamach TWG Kuriera! 

TWG KURIER 
XLII Sesja Rady Gminy 
Nowe zasady finansowania 
sołectw 

STR. 4  
 
Prawnik 
Ile czasu spędzasz w pracy? 
Sprawdź, czy przypadkiem nie za 
duŜo! 

STR. 5 
  

Pod lupą 
Nie leniuchuj w niedzielne 
popołudnie, wsiądź z nami na 
rower! 

STR. 6 
  

Kulturalnie 
- Przegląd festynów w Gminie 
- Skąd wzięła się tradycja 
pielgrzymowania z Drutarni do 
Bruśka? 
 

STR. 7 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Piękne stopy hitem na plaŜy 
- Męskiego odŜywiania ciąg dalszy 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- Za co kocham moją wieś?  

STR. 13  

Sport 
Badminton - sport na ciepłe, 
wakacyjne wieczory, a moŜe na 
cały rok? 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Witamy was w wakacyjnym numerze Kuriera. 
Urlopowiczom Ŝyczymy udanego wypoczynku  
i zapraszamy do letniego konkursu fotograficznego 
Moja rodzina na wakacjach. Podzielcie się z nami 
wspomnieniami z wakacyjnych wyjazdów, na 
zwycięzców czekają nagrody! 
 

Fanów rowerowych wycieczek zachęcamy do 
pokonania trasy wiodącej przez trzy sąsiadujące ze 
sobą gminy. W dziale TWG Kobieta/MęŜczyzna 
Izabela Cogiel i Piotr Gansiniec doradzają jak dbać  
o zdrowie i urodę.  
 

Prezentujemy relacje z festynów, które odbyły się 
w czerwcu w Tworogu, Boruszowicach, Wojsce  
i Nowej Wsi.  
 

Na XLII (42) sesji Rady Gminy Tworóg podjęto 
decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Na 
łamach TWG Kuriera opisujemy nowe zasady 
finansowania sołectw. Dla zainteresowanych 
przepisami prawa pracy prawnik przygotował 
informacje dotyczące czasu pracy i godzin 
nadliczbowych. 

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………......…………………………...s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Letnia uroczystość 
-Co skontroluje Komisja Rewizyjna? 
- Fundusz sołecki 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Prawo pracy – czas pracy i godziny nadliczbowe 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.6 
- Trasa dla ambitnych 
 
KULTURALNIE………………………………………s.7 
- Dni Tworoga 
- Festyn rodzinny w Boruszowicach 
- Jak bawiła się Wojska 
- Święto Matki Boskiej Szkaplerznej 
- Kaplica Chrystusa UkrzyŜowanego 
- Kurs Foto, cz. 3 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kobieta/MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Najlepsi absolwenci Gimnazjum 
- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki 
- O wielkich sukcesach małych ludzi 
- Zakończenie roku przedszkolnego 
- Kocham moją wieś 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- Badminton na powaŜnie 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Izabela Cogiel, Piotr Gansiniec, Anna Kupka, Monika Kuriata, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Pamięć serca nazywa się 
wdzięcznością” 

Phil Bosmans 
 

Dla Pani 
Leokadii Sobczyk 

 
Serdeczne podziękowania za 

długoletnią i udaną współpracę 
oraz Ŝyczenia zdrowia i radości na 

zasłuŜonej emeryturze 
 

koleŜanki i koledzy  
z Urzędu Gminy Tworóg 

 

NOWE „CENTRUM KULTURY" 
 
Mieszkam w Tworogu i martwi mnie sytuacja  

w sklepie i pod sklepem całodobowym oraz w lokalu 
obok sklepu (tzw. bilard). Niejednokrotnie byłam 
świadkiem sprzedawania alkoholu nieletnim. 
Niepokoi mnie równieŜ fakt spoŜywania alkoholu  
w środku, nawet w późnych godzinach nocnych. 
WyŜej wymieniony przeze mnie sklep jest miejscem 
spotkań młodzieŜy z całej gminy i nie do końca  
w kulturalny sposób spędzają tam czas. Pytam czy 
nasi policjanci, mający swoją siedzibę na przeciw 
,,nowego centrum kultury” znają panującą tam 
sytuację? 

 
Zaniepokojona przyszłością naszej młodzieŜy 

mieszkanka Tworoga 
 
Odp. redakcji: 
 

Po otrzymaniu listu dotyczącego niepokojącej 
sytuacji pod sklepem całodobowym w Tworogu przy 
ul. Zamkowej, postanowiliśmy porozmawiać na ten 
temat  z asp. szt. Karolem Kordiaką. Ujawnił on nam 
wykroczenia zarejestrowane przez funkcjonariuszy 
Posterunku Policji w Tworogu związane  
z naruszaniem porządku w centrum Tworoga, 
głównie w okolicy sklepu, w okresie od stycznia 
2008 do czerwca 2009. W związku z naruszeniem 
następujących przepisów nałoŜono odpowiednio 
kary: 
- z art. 143' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości -  
18 mandatów karnych po 100 zł, 
- z art 51  KCO Przeciwko Spokojowi i Porządkowi 
Publicznemu – 6 mandatów karnych po 150 zł, 
- z art. 141 Przeciwko Obyczajności Publicznej -  
1 mandat karny po 50 zł, 
- z art 145 Przeciwko Urządzeniom UŜytku 
Publicznego - 8 mandatów karnych po 50 zł. 
 

Łącznie ujawniono 37 wykroczeń, w tym 
nałoŜono 33 mandaty karne oraz pouczono 4 osoby. 
Funkcjonariusz tworoskiej Policji, zwrócił nam 
uwagę, Ŝe obowiązkiem osoby będącej świadkiem 
sytuacji wymagających interwencji, jest 
powiadomienie o tym Policji. Policja zapewnia 
świadkowi zdarzenia anonimowość.  

 

UWAGA !!! 
FOTO – KONKURS!!! 

 
TWG Kurier ogłasza konkurs fotograficzny  

o tematyce wakacyjnej.  
 

Motywem przewodnim będzie hasło: 
 „Moja rodzina na wakacjach” 

 
Zdjęcia moŜna przesyłać na adres mailowy 

redakcji twgkurier@poczta.fm 
 

Najlepsze prace wyłoni nasz specjalista od 
fotografii – Piotr Gansiniec. Na wasze prace 
czekamy do 14 września.  
 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz zwycięzców 
poznacie w październikowym numerze 
miesięcznika. Czekają ciekawe nagrody!!! 
 

Interesują Cię sprawy twojej miejscowości?  
Chciałbyś się nimi podzielić? 

Zostań nowym współpracownikiem TWG 
Kuriera! 

Napisz do nas! 
 

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 

LETNIA UROCZYSTOŚĆ 
 

XLII (42) sesja Rady Gminy Tworóg rozpoczęła 
się w miłej i wakacyjnej atmosferze, a wszystko 
dzięki młodym talentom naszej Gminy. Na sesji 
wręczono nagrody laureatom konkursu Kocham moją 
wieś. Salę Posiedzeń Urzędu Gminy ozdobiły prace 
plastyczne uczestników (szczegóły str.15). Przed 
radnymi i zaproszonymi gośćmi wystąpili równieŜ 
zwycięzcy konkursu Gwary Śląskiej: Karolina Gatys 
oraz Rafał Tomczyk – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach.  
 

Informacje te umieszczane są równieŜ na stronie 
internetowej Urzędu Gminy www:  

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

FUNDUSZ SOŁECKI 
 

W związku z wejściem w Ŝycie nowych 
przepisów dotyczących finansowania sołectw Rada 
Gminy Tworóg podjęła uchwałę XLII/456/2009  
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie 
Funduszu Sołeckiego na 2010 rok. Uchwała ma duŜe 
znaczenie dla poszczególnych miejscowości, 
poniewaŜ zwiększa samodzielność rad sołeckich.  
 

Fundusz Sołecki to wyodrębniona z budŜetu 
gminy część środków finansowych przeznaczonych 
do dyspozycji sołectw. Wysokość środków 
przypadających na daną miejscowość zaleŜy od 
liczby jej mieszkańców, a dokładny sposób jej 
wyliczania określa Ustawa z dnia 20 lutego 2009 
roku o funduszu sołeckim. W przypadku naszej 
gminy kwoty wynoszą: dla Boruszowic – 20.142,63 
zł, dla Brynka – 14.542,96zł, dla Hanuska – 
15.650,80zł, dla Kotów – 20.142,63, dla Mikołeski – 
5.740,64zł, dla Nowej Wsi – 18.772,90zł, dla Połomii 
– 13.294,12zł, dla Świniowic 13.213,54zł, dla 
Tworoga – 20.142,63, dla Wojski – 18.732,62zł. 
Łącznie fundusz sołecki na rok 2010 wyniesie 
160.375,47zł. 
 

Aby otrzymać jedną z w/w sum, rada sołecka 
musi wystąpić do władz gminy z wnioskiem, który 
naleŜy przekazać w terminie do 30 września 2009 
roku. Wniosek zawierać powinien wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 
obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich 
kosztów.  
 

Podstawowymi warunkami,  jakie powinno 
spełniać przedsięwzięcie zgłoszone przez sołectwo 
są: zgodność z zadaniami własnymi gminy oraz 
słuŜenie poprawie warunków Ŝycia mieszkańców.  
Z pewnością cechy te będą posiadały wszelkie 
zamierzenia infrastrukturalne na terenie sołectwa,  
a takŜe przedsięwzięcia w zakresie kultury, oświaty, 
ochrony zdrowia czy porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.  
 

Nowa regulacja daje sołectwom inicjatywę  
w pozyskiwaniu pieniędzy na potrzeby lokalnych 
społeczności. Jednocześnie wymaga od członków 
rad sołeckich aktywności i rzetelności, poniewaŜ by 
Wójt przyznał radom pieniądze, wniosek musi być 
złoŜony w nieprzekraczalnym terminie, musi równieŜ 
spełniać pewne wymogi. Członków rad sołeckich 
czeka szkolenie, na którym poznają kryteria oceny 
wniosku oraz wymogi, jakie powinien on spełniać. 
 

SESJA TWG 

CO SKONTROLUJE KOMISJA 
REWIZYJNA? 
 

Na czerwcowej sesji Rada Gminy uchwałą  
nr XLII/464/2009 przyjęła plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na II półrocze 2009 roku. 
Komisja rewizyjna zajmuje się kontrolą działalności 
wójta oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, 
jest jedyną komisją Rady Gminy, której plan pracy 
naleŜy podjąć uchwałą. 
 

W II półroczu członkowie Komisji Rewizyjnej 
zaplanowali miedzy innymi: 
� analizę wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska 
� analizę i kontrolę realizacji umów na usługi 

zlecane przez Urząd Gminy w I półroczu 2009 
roku 

� analizę wydatków środków przeznaczonych na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

� kontrolę wydatków związanych  
z finansowaniem klubów sportowych 

� kontrola wydatków dowolnie wybranego 
przetargu 

� analiza wydatków Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki 

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
wraz z programem posiedzenia rozwieszane są na 
tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.  
 

Foto. Karolina Gatys i Rafał Tomczyk odbierają nagrodę. 
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KURIER 

PRAWO PRACY: CZAS PRACY 
I GODZINY NADLICZBOWE 
 

Czas pracy jest istotnym pojęciem prawa 
pracy, jednocześnie bardzo waŜnym elementem 
stosunku pracy, który omawiałem w poprzednich 
artykułach. Prawo stanowi, Ŝe czas pracy jest 
okresem, w którym pracownik pozostaje  
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub 
innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 
pracy.  

 
Zatem nie liczy się tu faktyczne wykonywanie 

zadań przez pracownika, a pozostawanie do 
dyspozycji pracodawcy. Do pracodawcy naleŜy taka 
organizacja pracy, aŜeby czas pozostawania 
pracownika w jego dyspozycji był czasem efektywnej 
pracy. Pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy, gdy jest gotów do świadczenia pracy,  
a więc  znajduje się w zakładzie pracy lub innym 
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, 
wykazując jednocześnie gotowość do pracy. Dlatego 
w dyspozycji pracodawcy nie pozostaje np. 
nietrzeźwy pracownik, mimo Ŝe stawił się w zakładzie 
pracy (nie wykazuje on gotowości do pracy).  
 

Prawo chroni pracownika przed nadmiernym 
obciąŜeniem pracą ustalając tzw. normy czasu pracy. 
Normy czasu pracy zakreślają górną granicę czasu 
pracy. Podstawowa norma czasu pracy nazywana 
jest „pełnym etatem”. W naszym kraju podstawowa 
norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, 
przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie  
5 dniowym tygodniu pracy. Oznacza to, Ŝe pracownik 
moŜe wykonywać pracę maksymalnie 8 godzin na 
dobę, a jego praca ma trwać przeciętnie 40 godzin 
na tydzień. Przeciętna liczba godzin oznacza,  
iŜ liczba ta po zsumowaniu wszystkich godzin  
i podzielona przez liczbę tygodni w okresie 
rozliczeniowym nie moŜe przekraczać 40. To samo 
dotyczy przeciętnej liczby dni. MoŜe zatem zdarzyć 
się, Ŝe pracodawca karze nam pracować w sobotę. 
Natomiast powinien pracę 6 dni w tygodniu 
zrekompensować dodatkowym dniem wolnym  
w którymś z kolejnych tygodni.   
 

Jakie znaczenie ma dla pracownika norma czasu 
pracy? Oznacza przede wszystkim, iŜ jej 
przekroczenie - czy to praca dłuŜsza niŜ 8 godzin na 
dobę, czy teŜ dłuŜsza niŜ 40 godzin na tydzień - 
powoduje obowiązek wypłaty dodatku do 
wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych. 
Dodatek ten wynosi: 100% wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypadających  
w niedzielę i święta oraz w nocy (21-7), 50% 
wynagrodzenia za pracę przypadającą w innym dniu.  

W zamian za czas przepracowany w godzinach 
nadliczbowych pracodawca moŜe udzielić 
pracownikowi, zamiast dodatku do wynagrodzenia, 
czasu wolnego. Wymiar czasu wolnego ma być  
o połowę większy od liczby godzin nadliczbowych. 
Udzielenie czasu wolnego nie moŜe spowodować 
obniŜenia wynagrodzenia pracownika za pełny etat.  
 

W naszych polskich warunkach niestety często 
się zdarza, Ŝe pracodawcy nie respektują norm 
czasu pracy, a pracownicy wykonują pracę  
w godzinach nadliczbowych nie dostając dodatku do 
wynagrodzenia lub czasu wolnego. W pierwszej 
kolejności naleŜy podkreślić, iŜ jeŜeli jako pracownicy 
stawimy się do pracy, gotowi do jej wykonywania, to 
od tego momentu liczymy czas naszej pracy.  

 
JeŜeli wykonujemy pracę ponad 8 godzin, to, za 

wyjątkiem niektórych przypadków szczególnych (jak 
np. przy pracy w ochronie, przy pracy polegającej na 
dozorze urządzeń lub inne prace w przypadkach 
uzasadnionych rodzajem pracy – tylko, gdy 
przedłuŜony czas pracy wynika z umowy), pracujemy 
w godzinach nadliczbowych i przysługuje nam 
dodatek do wynagrodzenia, ewentualnie czas wolny. 
Swoich praw moŜemy szukać w sądzie.  

 
Przysługuje nam roszczenie o zapłatę dodatku 

do wynagrodzenia. W tym celu naleŜy złoŜyć we 
właściwym sądzie pracy (tam gdzie znajduje się 
zakład pracy, ewentualnie gdzie praca była 
wykonywana) złoŜyć pozew o zapłatę. W takim 
pozwie, stanowiącym dokument wszczynający 
proces cywilny, naleŜy przede wszystkim oznaczyć 
Ŝądaną kwotę. Wyliczyć ją łatwo, biorąc pod uwagę 
podstawę wynagrodzenia, liczbę przepracowanych 
godzin nadliczbowych oraz odpowiedni procent 
według zasad opisanych wyŜej. Wcześniej trzeba 
oznaczyć pozwanego czyli pracodawcę. Krótko 
uzasadniając swoje Ŝądanie trzeba powołać się na 
fakt pracy przekraczającej obowiązującą normę 
czasu pracy oraz przedstawić na to dowody  
(np. świadków). ZłoŜenie takiego pozwu nie kosztuje 
nic, poniewaŜ pracownicy są ustawowo zwolnieni od 
kosztów sądowych. Wyjątek stanowią roszczenia 
pracownicze przekraczające 50.000 zł  
 

Łukasz Frączek 
aplikant adwokacki 

 
 

Masz pytania do prawnika?  
Pisz na:  

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

 
 

TWG PRAWNIK 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

TRASA DLA AMBITNYCH 
 

Czy kiedykolwiek w niedzielne popołudnie 
zastanawiałeś się gdzie wybrać się z rodziną na 
rowerach? Jeśli tak, TWG Kurier ma dla Ciebie 
propozycję! Trasa moŜe nie naleŜy do 
najkrótszych, wiedzie za to przez trzy sąsiadujące 
ze sobą gminy: Tworóg, Wielowieś i Krupski 
Młyn. 
 
Tworóg → Świniowice → Wielowieś → Czarków → 
Borowiany → Potępa → Koty → Tworóg 
 

Całkowity dystans jaki przyjdzie nam pokonać to 
niecałe 25 km. Wycieczkę rozpoczynamy w Tworogu, 
skąd kierujemy się do Świniowic nowo wybudowaną 
drogą za przejazdem kolejowym. Po przejechaniu ok. 
5km docieramy do pierwszego punktu naszej 
wyprawy. W Świniowicach warto spojrzeć na kaplicę 
pw. NMP oraz na zabytkowy piekarnik, o którym 
pisaliśmy juŜ na łamach naszego miesięcznika. 
Kierując się dalej w stronę Wielowsi pokonamy 
kolejne 2 km podróŜując drogą przecinającą pola  
i łąki.  

 
Po wjeździe do Wielowsi szukamy pierwszego 

skrętu w prawo na Czarków. Da się go łatwo znaleźć, 
tuŜ przy nim znajduje się charakterystyczna figura 
przedstawiająca Świętego. I tak pokonujemy 
kolejnych kilka km drogi wiodącej wzdłuŜ pól, gdzie 
oprócz charakterystycznych dla tej okolicy wiejskich 
pejzaŜy moŜna spotkać się „oko w oko” z przyjaźnie 
nastawionymi krowami, owcami, a takŜe 
poobserwować Ŝycie bocianów. 

ciekawszą i bardziej malowniczą. Dzięki temu dojazd 
do Borowian nie nudzi się mimo, Ŝe pokonujemy 
kolejnych kilka km.  
 
Mijając las za Czarkowem, przejeŜdŜając ciekawy na 
swój sposób przejazd kolejowy, docieramy w końcu 
do miejsca, gdzie czeka na nas nagroda. Jest to 
zasłuŜony odpoczynek nad zbiornikiem wodnym  
w Borowianach.  

Do plusów tego miejsca naleŜy zaliczyć spokój 
oraz sielankową atmosferę. Do minusów brak 
jakiejkolwiek bazy gastronomicznej (łakomczuchom 
polecamy wzięcie ze sobą prowiantu). Ciekawym 
akcentem krajobrazu jest przyciągająca uwagę tama. 
 

Zanim dotrzemy do Czarkowa, naleŜy przeciąć 
na wprost drogę wiodącą do Kieleczki. Tutaj uwaga, 
droga moŜe nie wygląda na ruchliwą, ale to tylko 
pozory – radzimy zachować ostroŜność. 

 
Droga przez Czarków charakteryzuje się duŜą 

liczbą ostrych zakrętów co czyni ją znacznie 
 

Po zregenerowaniu sił, ruszamy w dalszą drogę. 
Dystans jaki został do pokonania, Ŝeby wrócić do 
Tworoga, to ok. 10 km. Z Borowian kierujemy się do 
Potępy, gdzie przy remizie straŜackiej skręcamy  
w prawo do Kotów, a następnie do Tworoga. Chętni, 
którzy mają jeszcze siły lub potrzebują chwili 
odpoczynku, mogą w Potępie skręcić w lewo nad 
zalew. Pokonując ostatni odcinek drogi pojedziemy 
głównie lasem. Przy wyjeździe z Kotów czeka nas 
przeprawa przez ruchliwe skrzyŜowanie, które nie 
naleŜy do najbezpieczniejszych. 
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DNI TWOROGA 
 

W dniach 6 - 7 czerwca odbyły się II Dni 
Tworoga. Pod hasłem Gminny Piknik Rodzinny 
mali i duzi mieszkańcy miejscowości mogli 
skorzystać z wielu atrakcji.  
 

W sobotę odbyły się zawody wędkarskie, 
konkursy dla dzieci, zabawa taneczna oraz pokaz 
sztucznych ogni. W niedzielę na scenie przy 
Urzędzie Gminy wystąpiła Orkiestra OSP Tworóg,  
a takŜe grupa taneczna DEMO. Publiczność 
podziwiała modelki prezentujące gorące letnie 
kreacje przygotowane przez uczennice 
Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła  
z Tarnowskich Gór. Po pokazie mody wystąpił zespół 
B.A.R. DuŜą atrakcją okazał się konkurs karaoke, 
oprócz najmłodszych uczestników wystąpili równieŜ 
przedstawiciele Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 

Foto. Karaoke w wykonaniu tworoskiej młodzieŜy. 

FESTYN RODZINNY  
W BORUSZOWICACH 
 

Dnia 6 czerwca 2009r odbył się Festyn Rodzinny 
w Boruszowicach. Niestety pogoda nie dopisała, ale 
mimo tego uczestnicy wspaniale się bawili. Na 
początku odbył się finał rozgrywek międzyszkolnych 
w piłce noŜnej o Puchar Przechodni Dyrektora 
Szkoły. Następnie Dyrektor  Danuta Wiśniowska 
uroczyście ogłosiła otwarcie festynu. Mieszkańcy 
Boruszowic mogli liczyć na róŜnorodne atrakcje: 
pokazy taneczne, pokazy OSP Boruszowice oraz 
chwila na którą wszyscy czekali- występ Martyny  
i Mateusza Mundzik, absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach- mistrzów Polski  
i Śląska w podnoszeniu cięŜarów. Nie zabrakło 
równieŜ „naszyj śląskij godki” podczas prezentacji 
finalistów międzyszkolnego konkursu gwary śląskiej. 
DuŜym powodzeniem cieszyła się równieŜ loteria 
fantowa, w której moŜna było wygrać atrakcyjne 
nagrody:  rower, piłki, słodkości oraz inne 
niespodzianki. Goście boruszowickiego festynu mogli 
podziwiać galerię prac dzieci na temat praw dziecka.  
 

W sali posiedzeń Urzędu Gminy uczestnicy 
imprezy mogli wziąć udział w warsztatach 
bibułkarskich i ceramicznych. 
 

Jeden z pomysłodawców imprezy, radny 
Klaudiusz Wieder zapowiedział, Ŝe w przyszłym roku 
szykuje kolejne nowe atrakcje, tak by Dni Tworoga  
z roku na rok przyciągały coraz większą liczbę osób 
spragnionych dobrej zabawy. - Chcemy obalić 
panujące przekonanie, Ŝe w Tworogu trudno 
zorganizować dobrą imprezę - mówi Klaudiusz 
Wieder. 
 

Organizatorzy: Urząd Gminy, Radni z Tworoga, 
GOK, Szkoła Podstawowa w Tworogu, PZWP, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Tworoga dziękują wszystkim 
uczestnikom za dobrą zabawę i zapraszają do 
obchodów Dni Tworoga 2010! 
 

 

Foto. Zabawy dla najmłodszych. 

KULTURALNIE 
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JAK BAWIŁA SIĘ WOJSKA? 
 

W drugi weekend czerwca w Wojsce tradycyjnie 
odbył się festyn odpustowy – najbardziej sprawdzona 
impreza w tej miejscowości. W tym roku 
mieszkańców bawiły zespoły B.A.R., Nas Troje oraz 
New For You, a całą imprezę zakończył pokaz 
sztucznych ogni.  
 

MoŜna było spróbować przepysznych wypieków 
serwowanych przez gospodynie z Wojski. 
Zorganizowano loterię fantową, zwycięŜczyni głównej 
nagrody odebrała ufundowany przez Wójta Gminy 
rower.  

MAMA TATA I JA 
 

W sobotę 20 czerwca w Nowej Wsi odbył się 
festyn rodzinny Mama, tata i ja. Słowo „rodzinny” 
najlepiej odzwierciedla atmosferę  nowowiejskiej 
zabawy. W zorganizowanych konkursach udział brały 
nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Mamy z wielkim 
zaangaŜowaniem pomagały zmagać się swoim 
pociechom podczas biegów, skoków i wielu innych 
konkurencji. Duzi i mali uczestnicy mogli liczyć na 
pyszności przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. Wieczorem odbyła 
się potańcówka w sali budynku wielofunkcyjnego.  
 

Organizatorzy odpustowej loterii dziękują 
wszystkim mieszkańcom Wojski, Połomii oraz 
gościom, którzy wzięli udział i wspomogli tegoroczną 
loterię poprzez złoŜone fanty i zakupione losy. 
Składają oni równieŜ podziękowania Wójtowi Gminy, 
Eugeniuszowi Gwoździowi, Państwu Kubackim, 
Pysik, Chamioło, Stoczek, Zawiślok oraz panom 
Jerzemu Ziaja, Marcinowi Ziaja, Andrzejowi 
Lachowiczowi, Janowi Nowakowi, Stefanowi Friedek, 
Andrzejowi Dresslerowi, a takŜe Nadleśnictwu 
Brynek i firmie „Padona”.  
 

Mieszkańcy miejscowości kolejny raz pokazali, 
Ŝe razem potrafią wiele. Organizatorami imprezy byli: 
Rada Sołecka, Rada Parafialna i OSP Wojska, Firma 
Express Efekt i GOK. 
 

Foto. B.A.R. rozkręca towarzystwo. 

Foto. ZwycięŜczyni odbiera nagrodę. 

Foto. „Crazy dance” w wykonaniu mieszkańców Wojski. 

Foto. Mały czy duŜy – kaŜdy chciał wziąć udział w zabawie. 
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16.07.2009. - ŚWIĘTO MATKI 
BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ  
 

Pod koniec XIX w. w Drutarni jak i w 
miejscowościach ościennych wybuchła epidemia, 
którą gwarowo nazywano „zarazą”. Kiedy zawiodły 
wszelkie środki medyczne, zgodnie z zasadą „jak 
trwoga to do Boga”, zaczęto się modlić. W Drutarni 
postanowiono, iŜ pójdą z pieszą pielgrzymką do 
Bruśka prosić Boga za wstawiennictwem Matki 
Boskiej i św. Jana Chrzciciela, któremu jest 
poświęcony kościół, o zaprzestanie zarazy. Jak 
postanowiono tak uczyniono, pielgrzymka wyruszyła 
w święto Matki Boskiej Szkaplerznej. Ponoć od 
tamtego czasu zaraza zaprzestała zbierać swoje 
Ŝniwo. 
 

Udział w tej słynnej pielgrzymce wzięła 
tworogowska orkiestra kościelna. Nie znany jest rok 
pierwszej pielgrzymki. W księgach archiwalnych  
w klasztorze Góry Św. Anny zapisano, iŜ ok 1880r 
grała na jakieś uroczystości kościelnej tworogowska 
orkiestra i wyróŜniała się „pręŜnością”. 
 

Ulewne deszcze w 1884r. były powodem 
wielkiego głodu. Nastało morowe lato, pomór na tyfus 
głodowy zbierał obfite plony, o czym świadczą do 
dzisiaj przydroŜne krzyŜe z tą datą na terenie Śląska. 
MoŜna by ostroŜnie łączyć te dwie daty, 
prawdopodobnie w okolicy nie było takiej orkiestry, 
dlatego zapewne przy pomocy ks. Hohenlohe 
poproszono muzykantów z Tworoga o wzięcie 
udziału w błagalnej pielgrzymce. (Koszęciński Pan 
ks. Friedrich Wilhelm zu Hohenlohe-Ingelfingen był 
właścicielem miedzy innymi Drutarni, Bruśka  
i Tworoga, mimo iŜ był zgorzałym ewangelikiem 
wiedział na pewno, gdzie jest najlepsza katolicka 
orkiestra). JeŜeli hipoteza jest trafna, to w tym roku 
przypada 125 rocznica tego wydarzenia. Chciano w 
ten sposób zwrócić uwagę u Boga, bo przecieŜ św. 
Augustyn powiedział: kto modli się przez śpiew, modli 
się podwójnie.  
 

Po zakończeniu zarazy, mieszkańcy Drutarni 
przysięgli sobie, iŜ po wsze czasy będą  
w dowód wdzięczności pielgrzymować do Bruśka co 
roku w tym samym czasie, co do dziś dnia czynią. 
 

Tworóg kulturowo i obyczajowo nie jest związany 
z Bruśkiem, choć odległość między nimi wynosi 
zaledwie 8km. Przed wiekami obie miejscowości 
naleŜały do dwóch innych księstw: opolskiego  
i bytomskiego, które oddzielała rzeka graniczna  
o nazwie Graniczna Woda. 
 

Po plebiscycie, Brusiek znalazł się po polskiej 
stronie i tu kontakty obyczajowe zostały całkowicie 
zerwane. Mimo tego orkiestra tworogowska nie 
cofnęła raz danej obietnicy, Ŝe na święto Matki 
Boskiej Szkaplerznej będą grać, nawet jeŜeli to 
święto przypadnie w niedzielę, wtedy suma  
w Tworogu odbędzie się tylko przy akompaniamencie 
organów. Po podziale Górnego Śląska, muzykanci  
z Tworoga przedzierali się z trąbami na plecach 
przez „zieloną granicę” i słowa dotrzymywali. Parę lat 
temu na tą uroczystość przyjechał bp Jan Wieczorek, 
kiedy się dowiedział, iŜ pielgrzymka jest piesza, 
postanowił teŜ pójść pieszo. Jego słuŜbowy 
samochód jechał powoli całe 5 km za nim. 
 

Nastrój tego miejsca jest niepowtarzalny, XVII - 
wieczny kościół pamiętający niejedną historię, 
pachnące mchy, jeŜyny pełne owoców, śpiewające 
ptaki i środek lata. 

    Fryderyk Zgodzaj 
 

KAPLICA CHRYSTUSA 
UKRZYśOWANEGO 
 

W Tworogu na ul. Zamkowej przy moście rzeki 
Stoły stoi kaplica pod wezwaniem Chrystusa 
UkrzyŜowanego. Przekaz ustny mówi, iŜ kaplica 
została wybudowana, Ŝeby chronić to miejsce przed 
powodziami, które często miały miejsce wiosną  
i latem.  

 
W 1795r ks. V.M. Hoscheck w kronice parafialnej 

zanotował ...przy mostach (juxta pontes), kaplica 
Chrystusa UkrzyŜowanego, równieŜ murowana, lecz 
obraz malowany jest w małej wartości … Kaplica do 
70 lat XIXw. stała między mostami na półwyspie 
stawu, gdzie jest postawiony stalowy słup wysokiego 
napięcia. Stare koryto rzeki płynęło bliŜej apteki - do 
dzisiaj rosną tam olchy, które pokazują starą „drogę” 
rzeki. Nowe koryto i most z zaporą zostały sztucznie 
wykonane do poruszania koła wodnego, które 
napędzało młyn i … kuźnię. 

 
Istnieje zapis w księgach parafialnych, iŜ 

właścicielem młyna był do 1873r. (Urmacher 
Mőllenbesitzer und Freigärtner) wykonawca zegarów, 
właściciel młyna i wolny kmieć Franz Sgodzaj, jego 
Ŝoną była Sophia z domu Kroll. Później kaplica  
z powodu nękających ją powodzi została ok. 1873r. 
przeniesiona z półwyspu na wyŜej połoŜoną posesję 
Schygully. Malowany obraz został w tym czasie 
zastąpiony sylwetką Chrystusa wykonanego  
z blachy, prawdopodobnie w kuźni Sgodzaja. W 
1899r. przeszła kapitalny remont. Alexander 
Sczygulla terminował u Sgodzaja jako czeladnik 
 

Foto. Orkiestra z Tworoga w 1908r. 
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(Uhrmachergesselle). Poprzez małŜeństwo nabył 
zakład i poszerzył go jeszcze o wytwórnię narzędzi. 
(…Klein Werk…Werkzeug und Uhrmacher…) 
 

Stary most bliŜej apteki zlikwidowano na 
początku lat pięćdziesiątych XX w. Ostatnia wielka 
powódź dotknęła miejscowość po likwidacji starego 
mostu. Apteka stała wówczas cała w wodzie, chcąc 
się do niej dostać trzeba było iść po kamieniach  
i podestach, które aptekarz kazał poukładać. 
 

Miejsce na półwyspie stawu, gdzie poprzednio 
stała kaplica wyglądało sielankowo. Z ulicy do kaplicy 
prowadziły schodki i poręcze. Staw porastały 
tatarakiem i lilie wodne, w wodzie pływało pełno ryb  
i raków, a w maju odbywał się Ŝabi koncert, któremu 
wtórował szum, a czasami grzmot wodospadu. 
Tatarak głównie ścinano na uroczystość BoŜego 
Ciała. Droga, którą szła procesja wyściełano 
tatarakiem. Zimą na stawie młodzieŜ tworogowska  
i starsi grali w hokeja. Czasami wiosną zdarzały się 
kłopoty z krą, która napierała na most, wtedy 
przyjeŜdŜali saperzy, Ŝeby kruszyć lód.  
 

Kaplica w 1983r została trzeci raz przesunięta, 
poniewaŜ w tym miejscu poszerzano skrzyŜowanie 
ulic Zamkowej z Grunwaldzką. Ulica Grunwaldzka 
przed wojną nazywała się Kapellenstr. (ul. Między 
Kaplicami). PoniewaŜ znajduje się między kaplicami 
Chrystusa UkrzyŜowanego i św. Jana Nepomucena.  
 

Fryderyk Zgodzaj 
 

KURS FOTO, LEKCJA 3: JEGO 
JAŚNIE WYSOKOŚĆ OKO 
 

Dokładnie wbrew temu, o czym mówiłem  
w poprzednim odcinku („Nie patrz w oczy”) tym 
razem będę przekonywał do tezy całkowicie 
odmiennej. Wzrokowy kontakt z innymi istotami 
(ludzie, zwierzęta) ma duŜe znaczenie w sposobie 
odbioru ich wizerunków czyli np. zdjęć. 

Bardzo często 
robimy zdjęcia małych 
istot stojąc. Efekt jest 
mniej więcej taki jak na 
zdjęciu z lewej. 
Nieciekawe otoczenie, 
nieproporcjonalne 
postacie dzieci. 
Tymczasem znacznie 
lepiej ogląda się 
 zdjęcia zrobione z poziomu oczu osoby lub istoty, 

którą fotografujemy. 
 

Na kolejnym zdjęciu dzieci prezentują się 
znacznie lepiej, a samo otoczenie pokazane jest 
równieŜ z ich perspektywy. 

Ta zasada świetnie 
sprawdza się w 
odniesieniu do innych 
istot mniejszych od nas. 
Warto więc zapamiętać, 
Ŝe robimy zdjęcia z 
poziomu oczu osób lub 
istot, które foto-
grafujemy. W praktyce 
jeŜeli Ŝyrafa to z drabiny, 
jeŜeli dziecko to 
klęczymy lub siadamy na 
podłodze. JeŜeli zaś 
małe zwierzątko …. to 
leŜąc „plackiem”. 

Ćwiczenie 
praktyczne: 
Wykonaj 
serię zdjęć 
dziecka, 
osoby 
dorosłej, 
psa, kota, 
gęsi, owada, 
gąsienicy (to 
dla 
odwaŜnych). 

Raz stojąc, drugi raz zgodnie z dzisiejszymi 
zaleceniami. I porównaj je parami ze sobą, zobacz 
jak odbierasz kaŜde z nich. 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 
 

Foto. Juxta Pontes – drugi most bliŜej apteki.. 

FESTYN LETNI 
W sobotę 1 sierpnia na placu przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Tworogu odbędzie się festyn 
letni.  

W programie: 
16:00 – gry i zabawy dla dzieci 

17:30 – koncert Orkiestry OSP z Tworoga 
18:00 – kabaret Śląskie Pierony 

20:00 – Zabawa taneczna 
 
Dla smakoszy swojski kołocz, chleb z tustym i inne 
smakołyki! 
Organizatorzy: Rada Sołecka z Tworoga, DFK, 
Koło Gospodyń Wiejskich i GOK 
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KSIĄśKA: „WŁADCA MUCH”, WILLIAM GOLDING 
 

- Głosowanie na wodza! Głosujmy… (…) Ten z trąbą niech będzie wodzem! Rolf 
zliczył głosy. – No, to jestem wodzem.  
Zwykła zabawa małych chłopców czy walka na śmierć i Ŝycie? Wiele wniosków 
moŜna wyciągnąć z lektury „Władcy much” i Ŝadna nie będzie optymistyczna… 
 

Przypowieść o społeczeństwie. W taki sposób moŜna najkrócej opisać ksiąŜkę. 
Na przykładzie, wydaje się niewinnym, bo na grupie dzieci, autor opisuje uniwersalne 
zasady tworzenia się społeczeństwa i jego kultury.  
 

Okazuje się, Ŝe miniaturowy świat stworzony na bezludnej wyspie przez dzieci, 
rządzi się tymi samymi prawami co w świecie dorosłych. Walka o byt, władzę, 
pozycję, w końcu - po prostu o przeŜycie. O ile motywy postępowania zdają się być 
oczywiste, o tyle samo postępowanie juŜ nie koniecznie. Rosnące konflikty, a wraz  
z nimi – podziały zwiastują katastrofę. 

MUZYKA: „THRILLER”, MICHAEL JACKSON 
 

Dzień, w którym odszedł Michael, naleŜy do najbardziej szokujących  
w dziejach muzyki pop. To równieŜ moment, kiedy miliony ludzi postawania 
odkurzyć płytę, dzięki której artysta stał się Królem popu. Ta płyta to bez 
wątpienia ponadczasowe dzieło, co za chwilę zostanie udowodnione… 
 

Thriller to kompilacja dziewięciu kawałków, z których kaŜdy jest 
absolutnym hitem. Ich niepowtarzalny charakter potwierdza fakt, Ŝe pomimo 
25 lat, które minęły od ukazania się płyty, kawałki są nadal świeŜe  
i wpadają w ucho. O jakim utworze by tu nie pisać, za kaŜdym razem jest to 
mistrzostwo. Thriller, Billie Jean to energia rytmu i moc głosu Michaela, 
Human Nature i The Lady In My Life ujawniają, Ŝe Król radzi sobie równie 
dobrze w balladach. 

FILM: „STAN GRY” 
 

Pierwsza scena przywodzi na myśl typowy amerykański kryminał umiejscowiony 
w wielkim mieście. Dziennikarz z niezawodną intuicją, sporym doświadczeniem  
i wyrobionym nazwiskiem (Russell Crowe) podchodzi do znajomego detektywa  
i wyciąga kilka drobnych informacji. Drobnych, bo z czasem okazuje się Ŝe sprawa to 
zaledwie wierzchołek góry lodowej.  
 

Morderstwo czarnoskórego bezdomnego okazuje się być związane z aferą 
polityczną i kolejnym morderstwem, tym razem młodej asystentki kongresmana (w roli 
polityka Ben Affleck). Wraz ze śmiercią staŜystki, na jaw wychodzi seria 
skandalicznych faktów z Ŝycia kongresmana. Tymczasem na wolności pozostaje 
morderca, który w dalszym ciągu zabija. Kim jest? Co łączy staŜystkę z bezdomnym?  
Motyw, o który została oparta fabuła nie naleŜy do oryginalnych. Wielkie 
amerykańskie miasto i jego zagadki i tajemnicze morderstwa skrywające głębszą 
prawdę to stały element produkcji filmowej zza oceanu.  Mimo to film wart jest uwagi 
głównie dzięki pomysłowej realizacji. Ogląda się go bez chwili znudzenia,  
a zakończenie moŜna uznać za zaskakujące. Z pewnością dodatkowym atutem filmu 
jest gra aktorska Russell Crowe.  

 
 

KsiąŜka warta uwagi z kilku powodów. Jest oryginalna, niepodobna do Ŝadnej innej, zmuszająca do refleksji, 
zapadająca w pamięci i, co dla wielu jest istotną cechą – jest niedługa.   
 

Jeśli do bezkompromisowego głosu Michaela dodać teŜ genialną aranŜację na najwyŜszym artystycznym 
poziomie, to tworzy niepowtarzalną i przebojową płytę. Płytę, która zdąŜyła się sprzedać w ponad 100 mln 
egzemplarzy! Jest to bezsprzecznie jeden z czołowych i najwaŜniejszych albumów w historii muzyki. 
Podsumowując: rewelacyjny poziom, oryginalność, energia i entuzjazm to najwaŜniejsze cechy tej płyty. Dzięki 
niej Król na zawsze juŜ zostanie legendą muzyki pop.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

PIĘKNE STOPY 
 

Ciepłe dni sprzyjają odsłanianiu  nóg.  
Po zimie zakładamy obuwie lŜejsze takie jak 
klapki, szpilki, sandały. Zanim to jednak zrobimy 
warto przyjrzeć się stopom i nogom. 
Wypielęgnowane stopy dodają nam seksapilu  
i przyciągają spojrzenia. 
 

Racjonalna pielęgnacja stóp polega przede 
wszystkim na profilaktyce, czyli zapobieganiu 
róŜnego rodzaju defektom, a takŜe na usuwaniu 
ich i leczeniu. 
 
Podstawowa profilaktyka to: 

− odpowiednio opiłowane paznokcie, które 
piłujemy na prosto unikając w ten sposób 
wrastania paznokcia i zagięciu ku dołowi jego 
brzegów, 

− zrogowacenia i  nagniotki usuwamy za 
pomocą maści i płynów zmiękczających, 

− dbamy o właściwe  nawilŜenie skóry stóp 
stosując odpowiednie kremy i emulsje 
zawierające składniki odŜywcze dzięki czemu 
skóra staje się miękka, elastyczna, 
odpowiednio nawilŜona, wzmocniona, jak  
i odpręŜona bez opuchlizn i obrzęków, 

− bacznie przyglądamy się płytce paznokci jak  
i skórze stóp. Podobnie jak cały organizm są 
naraŜone na wiele chorób, mogą 
występować grzybice. W przypadku paznokci 
zmiany rozpoczynają się od wolnego brzegu 
paznokcia, płytka staje się szara, matowa, 
krucha i łamliwa. Skóra naraŜona jest na  
grzybicę  międzypalcową, objawia się ona  
zaczerwienionym, zmacerowanym 
popękanym  naskórkiem, który łatwo się 
oddziela. Leczenie to doustne stosowanie 
preparatów przeciwgrzybicznych oraz 
zewnętrznych kremów, maści lub lakierów, 

− noszenie wygodnego obuwia, które chroni 
przed zniekształceniem stóp i pozwala na 
swobodne parowanie potu, 

− odpowiedni dobór pończoch i skarpetek, 
− unikanie wysuszania skóry i stałych urazów, 
− czynna gimnastyka nóg w celu poprawy 

krąŜenia i wzmocnienia mięśni. 

W związku z pielęgnacją kończyn dolnych  
w gabinecie kosmetycznym wykonuje się zabieg 
pedicure. Zabieg kosmetyczny obejmujący ocenę 
stanu skóry stóp, paznokci, zmian skórnych., 
oczyszczania i pielęgnacji skóry, (najlepiej przy 
uŜyciu frezarki), korekcji paznokci oraz relaksującego 
masaŜu, który rozluźnia stopy, a przez to cały 
organizm. 

Izabela Cogiel,  
absolwentka Kosmetologii  

WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krakowi 
. 

ODśYWIANIA CIĄG DALSZY 
 
Myśliwy, łowca, zdobywca … Jak wspomniałem 

ostatnio, zdobywanie pokarmu było kiedyś głównym 
zajęciem męŜczyzn. Obecnie, kiedy ta czynność 
sprowadza się do wejścia do sklepu i zapłacenia, 
zupełnie przestała być dla nas atrakcyjna. Lubimy 
bowiem wyzwania, trudności… a ta banalna 
reklamówka z puszkowaną i paczkowaną Ŝywnością 
to po prostu wstyd … 

 
Proponuję więc, aby zająć się zdobyciem 

naprawdę zdrowej Ŝywności. Proszę mi wierzyć, to 
nie jest takie proste. Czy ktoś wie, gdzie moŜna kupić 
jaja z oznaczeniem „0” na początku? Czyli 
pochodzące z fermy ekologicznej, bez jakichkolwiek 
dodatków chemicznych. Albo certyfikowane mięso 
wołowe lub cielęce, pochodzące z hodowli 
ekologicznych, gdzie zwierzęta jedzą wyłącznie trawę 
i siano?  A gdzie znaleźć warzywa i owoce, które nie 
pochodzą z Hiszpanii czy Belgii, gdzie są 
produkowane cały rok na okrągło w całkowicie 
sztucznych warunkach? Bynajmniej nie chodzi o 
uleganie chwilowej modzie na ekologię. Ograniczenie 
tej potęŜnej dawki chemii, którą przyswajamy wraz  
z Ŝywnością moŜe tylko i wyłącznie wyjść na zdrowie 
nam i naszym rodzinom, nie mówiąc o znacznym 
ograniczeniu wydatków na leczenie.  

 
Proszę zajrzeć na stronę internetową: 

www.alexfoto.com.pl/zdrowie gdzie postaram się 
zamieścić jak najwięcej przydatnych informacji na 
temat producentów zdrowej Ŝywności. Dane te 
pochodzą min. z takich źródeł : Stowarzyszenie 
"Mazurskie Smaki śywności Tradycyjnej  
i Ekologicznej", Stowarzyszenie "EKOPOLSMAK" 
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Producentów 
śywności Ekologicznej, kwartalnik "Eko Arka" oraz  
licznych źródeł własnych. NaleŜy teŜ pamiętać  
o bardzo waŜnej sprawie. OtóŜ nie ma diet 
uniwersalnych, dobrych dla wszystkich. Nawet 
kupowanie najzdrowszej Ŝywności nie jest wcale 
gwarancją dobrego samopoczucia i zdrowia. Trzeba 
bowiem jeszcze dokładnie określić własny typ 
metabolizmu. Obecnie moŜna to zrobić bardzo 
precyzyjnie (informacje równieŜ na www stronie). 

 
Dla jednych dieta Kwaśniewskiego będzie 

najlepszym rozwiązaniem, ale są znane przypadki, 
kiedy powaŜnie szkodziła zdrowiu. Szczególnie 
niebezpieczne są przeróŜne diety-cud rodem  
z kobiecych pisemek. Często są one niewłaściwie 
zbilansowane i bezkrytyczne ich stosowanie moŜe 
zwyczajnie zaszkodzić, a osiągnięty efekt jest i tak 
krótkotrwały. Proponuję więc zrobić generalny 
porządek, wyrzucić te pisemka (najlepiej pod 
nieobecność małŜonek). I podjąć trudne wyzwanie 
zmiany własnych nawyków Ŝywieniowych oraz zadać 
sobie sporo trudu, aby regularnie dostarczać swojej 
rodzinie jak najwięcej czystej, ekologicznej Ŝywności. 

 
Piotr Gansiniec 
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NA BIEśĄCO 
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NAJLEPSI ABSOLWENCI 
GIMNAZJUM 
 

W Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się 
spotkanie najlepszych absolwentów gimnazjów. Na 
uroczystość zaproszono 25 osób w tym 23 uczniów 
Gimnazjum w Brynku i 2 uczniów naszej gminy, 
którzy uczęszczali do Gimnazjum w Krupskim Młynie. 
Zaproszenia otrzymali absolwenci, którym udało się 
osiągnąć średnią ocen minimum 4,75. NajwyŜszą 
średnią – 5,65 pochwalić mogły się Anita Zielonka  
i Kinga Gratzke z Gimnazjum w Brynku. 
 

MłodzieŜ i przybyłych gości powitał Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź. Wasz kapitał jest odporny na 
kryzys - to kapitał wiedzy. Polska gospodarka ma być 
oparta właśnie o taki kapitał, dlatego Ŝyczę wam 
Ŝebyście go dalej pogłębiali – powiedział Wójt. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek 
dołączyła się do tych Ŝyczeń, zwróciła równieŜ 
uwagę, Ŝe w Ŝyciu nie naleŜy zapominać o zabawie, 
odpoczynku, przyjaciołach i uczuciach. Wyraziła 
takŜe nadzieję, Ŝe moŜe w przyszłości najlepsi 
absolwenci zasiądą w Sali Posiedzeń jako radni 
Gminy Tworóg i będą słuŜyć nabytą wiedzą  
i umiejętnościami Gminie Tworóg. MłodzieŜ 
otrzymała dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe.  
 

Uczniowie pochwalili się wyborem szkoły 
średniej. Najlepsi absolwenci naszej gminy wybrali 
szkoły tarnogórskie: 11 osób będzie uczyć się w LO 
im. St. Staszica, 9 – w LO im. St. Sempołowskiej,  
3 uczniów trafi do „Mechanika”, a 1 uczennica – do 
liceum plastycznego. 

MłodzieŜ zwiedziła Urząd Gminy, między innymi 
Salę Ślubów oraz Gabinet Wójta. Kto wie, moŜe za 
jakiś czas, ktoś z nich w nim zasiądzie... 
 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
LITERACKI W GIMNAZJUM  
W BRYNKU 
 

Dobrze nam więc być razem po dwóch 
stronach czasu; z tych samych źródeł płynąc ku 
wspólnemu morzu. To hasło podsumowujące 
finał IV–go Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego My o wartościach pod patronem  
ks. prof. Jerzego Szymika.  
 

Organizatorami konkursu byli nauczyciele  
z Gimnazjum w Brynku: Anna Rogalska – Goj, 
Eleonora Krywalska, Michał Gowin oraz Jacek Klica. 
Sponsorami konkursu były: Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu oraz Rada Rodziców Gimnazjum  
w Brynku. W konkursie wzięło udział 82 młodych 
twórców ze szkół z całej Polski. Konkurs był oceniany 
w dwóch kategoriach: poezji i prozy.  

 
W kategorii poezja: I miejsce zajęła Magdalena 

Kondras z Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu, II miejsce 
– Kinga Gratzke z Gimnazjum w Brynku oraz Anna 
Aleksandra Gadacz z Zespołu Szkół  
w Częstochowie, III miejsce -  Karolina Cyła  
z Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Liceum 
Zawodowych w Byczynie oraz Jakub Popiołek  
z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego  
w Częstochowie.  

 
W kategorii proza: I miejsce zajęła Ewelina 

Kowalewska z Gimnazjum w Radziłowie,  
II - miejsce Monika Blondzik z Gimnazjum  
w Brynku, III  miejsce Justyna Cesarz z Gimnazjum 
w Brynku. Ponadto przyznano cztery nagrody 
specjalne Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu dla Martyny Bereś z Publicznego 
Gimnazjum w Wiśniowej Górze, Moniki Blondzik  
z Gimnazjum w Brynku, Klaudii Szostok z Gimnazjum 
w Brynku i Klaudii Guzy z II Katolickiego Gimnazjum  
w Katowicach. Artyści przelali na papier swoje 
refleksje o Ŝyciu, szczęściu, miłosierdziu, przyjaźni  
i Bogu. Mino, iŜ twórczość ks. prof. Jerzego Szymika 
moŜe wydawać się trudna dla młodego pokolenia, 
młodzi twórcy doskonale poradzili sobie z tematyką 
wiary, wartości i miłości  człowieka. 
 

Konkurs odbył się juŜ po raz czwarty. Miejmy 
nadzieję, Ŝe w naszym kraju nie zabraknie  młodych 
poetów i doczekamy się kolejnych finałów konkursu.  
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Uroczysta gala pokonkursowa z rozdaniem 
nagród uczestnikom Konkursu odbyła się 15 czerwca 
w Gminnym Przedszkolu w Tworogu. W uroczystości 
uczestniczył Wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź 
oraz Zenon Lis – inspektor ds. obrony cywilnej. 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
PRZEDSZKOLNEGO 
 
WOJSKA. 18 czerwca w przedszkolu w Wojsce 
odbyło się zakończenie roku przedszkolnego, a tym 
samym uroczyste poŜegnanie najstarszej grupy – 
starszaków. Przedszkolaki wierszykami i piosenkami 
dziękowały swoim wychowawcom za trud i naukę 
jaką włoŜyły w ich wychowanie. Ochoczo śpiewały 
piosenki o wakacjach Niech Ŝyją wakacje, niech Ŝyje 
pole i las. I słońce i woda i wakacyjny czas. Po 
uroczystym zakończeniu, na dzieci czekała 
niespodzianka – Klaun. Przedszkolaki z ochotą 
bawiły się z Kalunem w przeciąganie liny czy 
kręceniem hula – hop. 

O WIELKICH SUKCESACH 
MAŁYCH LUDZI 
 

Prace Dzieci z Gminnego przedszkola  
w Tworogu zostały wysoko ocenione przez 
konkursowe komisje. Składamy serdeczne 
gratulacje małym laureatom oraz ich 
wychowawcom! Sprawdź kto i gdzie wygrał: 
 
- W ogólnopolskim konkursie plastycznym Świat 
malowany Rączkami zorganizowanym przez 
Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM z Poznania. 
Praca Magdy Badury zdobyła I miejsce w kategorii 
wiekowej dzieci od 6 do 9 lat, natomiast Daria Imach 
zdobyła II miejsce wśród najmłodszych uczestników. 
Grupowo Przedszkole w Tworogu zajęło I miejsce  
w Polsce.  

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

- W Powiatowym Konkursie Przyrodniczo - 
Ekologicznym organizowanym przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody  
w Tarnowskich Górach oraz przez Urząd Miejski  
w Tarnowskich Górach pod tytułem Dbamy o nasze 
środowisko naturalne i wzbogacamy przyrodę wokół 
Nas wzięły udział 2 grupy dzieci 6-letnich 
prowadzone przez nauczycielki Renatę Grygierczyk, 
Annę Arendarską oraz Danutę Gaida. Prace dzieci  
z Przedszkola zajęły II miejsce. 
 
- W eliminacjach gminnych XI Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego Dla Dzieci  
i MłodzieŜy na temat Klęska- powódź czy huragan 
StraŜ PoŜarna Ci pomaga wzięły udział dzieci 5-letnie  
i 6-letnie. Organizatorami konkursy był Zarząd 
Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej przy współpracy 
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach. 
 

Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Binkowska  
z oddziału czwartego prowadzonego przez Annę 
Arendorską. Drugie miejsc zajęła Sara Bieńko, takŜe 
z oddziału czwartego, trzecie miejsce zajął Michał 
Konieczny z oddziału trzeciego dzieci 6-letnich 
prowadzonego przez Danutę Gaida i Renatę 
Grygierczyk. 
 

Foto. Magda Badura – zwycięŜczyni konkursu ogólnopolskiego. 

TWORÓG. Dnia 19.06.2009r. starszaki poŜegnały się 
z przedszkolem oraz swoimi młodszymi kolegami. 
Przedstawiły wspaniały program artystyczny, 
prezentując swoje zdolności muzyczno-taneczne, 
recytatorskie, teatralne. Otrzymały dyplomy 
ukończenia przedszkola i promocję do szkoły 
podstawoowej. Podziękowały wszystkim paniom  
z przedszkola za pyszne obiadki, opiekę, naukę  
i powędrowały z "piosenką do szkolnych ławek".  
Do zobaczenia w szkole! 

Teresa Adamczyk 
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SZEŚĆ+ 
 

Kopernik, Curii, Kochanowski, 
Boruc, Krzynówek i Lewandowski, 
Matejko, Mickiewicz, Kaczyński, 

Kubica, Chopin oraz Małaszyński. 
Chodź nigdy nie postała tu ich noga, 

Ta miejscowość jest mi droga. 
 

Ja kocham moją wieś, 
A w niej rzeczy sześć. 

Za szkołą boisko, 
Rodzinne ognisko, 

Samochód taty nowy, 
Kościół nasz zabytkowy, 
Cmentarz koło kościoła 

I mamę, która mnie na obiad woła. 
 

Ja kocham moją wieś, 
A w niej kolejnych rzeczy sześć. 

Kiosk z gazetami, 
SkrzyŜowanie za światłami, 

Autobusowy przystanek, 
W domu senny poranek, 
Chłodną rosę na trawie, 

I koleŜankę, z którą się bawię. 
 

Ja kocham moją wieś, 
A w niej kolejnych rzeczy sześć. 

Z jagodami las, 
W nim miło spędzam czas, 

Ogródek mojej sąsiadki, 
W którym rosną piękne kwiatki. 

I nawet troszeczkę szkołę, 
ChociaŜ szczerze plac zabaw wolę. 

 
Ja kocham moją wieś, 

A w niej kolejnych rzeczy sześć... 
Tak wymieniać moŜna bez końca, 

Bo moja wieś jest fascynująca. 
 

Dagmara Głuch z klasy IV SP Tworóg, 
Laureatka konkursu „Kocham moją wieś” 

 

29 czerwca podczas sesji Rady Gminy odbyło 
się wręczenie nagród laureatom konkursu 
plastyczno – literackiego Kocham moją wieś.  

 
Pomysłodawcą konkursu skierowanego do dzieci 

i młodzieŜy naszej gminy oraz fundatorem nagród 
była Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek. 
W swoich pracach dzieci miały pokazać to co 
najbardziej kochają i z czego w swoich 
miejscowościach są dumne. Prace plastycze 
najczęściej przedstwiały charakterystyczne budowle: 
kościoł, Urząd Gminy, bank, zamek w Brynku. Nie 
zabrakło równieŜ wiejskich pejzaŜy uwieczniających 
pola, lasy i łąki, których na naszych terenach nie 
brakuje. Prace były oceniane w 3 kategoriach 
wiekowych: pierwszej  - klasy I – III SP, drugiej - 
klasy IV – VI SP i trzeciej- gimnazjum. Komisja 
Konkursowa wyłoniła 3 zwycięskie prace: obraz 
Kamila Kandzi z klasy II SP w Tworogu, 
przedstawiający centrum Tworoga, rysunek Michała 
Majzel z klasy V SP w Tworogu przedstawiający 
Kościół Świętego Antoniego w Tworogu, oraz wiersz 
Dagmary Głuch z klasy IV SP Tworóg, który 
prezentujemy na łamach TWG Kuriera. Zwycięzcy 
odebrali z rąk pani Przewodniczącej nagrody 
finansowe. WyróŜniono prace Łukasza Chmiela kl. III 
SP Tworóg, Piotra Szewczyka z kl. I SP Tworóg, 
Szymona Pietruszewskiego z kl. II SP Tworóg, 
Katarzyny Król z kl. IV SP Tworóg, Dawida Miki z kl. 
IV SP Tworóg, Daniela Lebek z kl. IV SP Tworóg, 
Moniki Wanot z kl. IV SP Tworóg, Moniki śyłki z kl. III 
SP Boruszowice, Justyny Cesarz z kl. III Gimnazjum 
w Brynku. Autorzy prac wyróŜnionych otrzymali 
nagrody rzeczowe – wakacyjny sprzęt turystyczny. 
 

Zamiarem pomysłodawcy i organizatorów jest 
kontynuacja konkursu w kolejnych latach. Pierwsza 
edycja przedsięwzięcia miała zachęcić dzieci do 
zainteresowania się miejscem w którym mieszkają  
i które kochają, dała im równieŜ moŜliwość wyraŜenia 
własnych emocji. 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

„KOCHAM MOJĄ WIEŚ” 
 

BEZPŁATNE BADANIA – CYTOLOGIA 
I MAMMOGRAFIA 

Śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący 
prowadzi Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy skierowany do kobiet od 25 do 59 roku 
Ŝycia, oraz Program Profilaktyki Raka Piersi 
przeznaczony dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. 
Głównym celem Śląskiego WOK jest promocja 
zdrowia oraz zwiększenie zgłaszalności kobiet 
na badania profilaktyczne. Więcej informacji pod 
numerami telefonów oraz na stronach 
internetowych: 

- cytologia – 032 278 98 58 ;  
www.rakszyjki.org 

 
- mammografia – 032 278 96 73 ; 

www.raksutka.org 
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BADMINTON NA POWAśNIE 
 

Kto z nas nie próbował zabawy  
w badmintona? Plastikowe lotki i paletki kupione 
pod odpustowymi „budami” kojarzą się nam  
z ciepłymi wakacyjnymi wieczorami i dziecięcą 
zabawą. Tymczasem badminton to ciekawy  
i wymagający całorocznego treningu sport.  
 

Pełnowymiarowe boisko do Badmintona w naszej 
gminie powstało na Sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu dzięki trzem gorliwym fanom tego sportu: 
Piotrowi Leksy, Piotrowi Głogowskiemu i Andrzejowi 
Stilerowi. Ich przygoda z badmintonem rozpoczęła 
się od gry na podwórku, potem zapisali się do sekcji 
badmintona w Lublińcu. Następnie swoje 
umiejętności w tej dziedzinie szlifowali w  Akademii 
Badmintona działającej przy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach. Tam pod okiem 
profesjonalnego trenera, BoŜeny Wołkowyckiej 
poznawali techniki obowiązujące przede wszystkim 
profesjonalnych graczy. - Podczas treningów pod 
okiem trenera zdaliśmy sobie sprawę, Ŝe zamiast  
7 kroków potrzebnych do pokonania boiska od linii 
końcowej do siatki, moŜna zrobić ich tylko 3 lub 4. 
Zaś profesjonalni gracze na przebycie takiej 
odległości potrzebują zaledwie 1,5 kroku – 
opowiadają panowie. 
 

Jeśli „liźnie się” juŜ gry na odpowiednim boisku, 
trudno wrócić do gry „podwórkowej”, gdzie 
najmniejszy nawet powiew wiatru moŜe pokrzyŜować 
plany i strategie gracza. Dlatego właśnie nasi 
bohaterowie zaczęli poszukiwać miejsca, w którym 
mogliby trenować w odpowiednich warunkach. - Za 
zgodą dyrektora GOK-u zdemontowaliśmy metalowy 
podest sceny i zrobiliśmy schody, dzięki czemu 
moŜna było namalować pełnowymiarowe boisko do 
badmintona z miejscem na wybieg – tłumaczy pan 
Piotr. 
 

Treningi w Tworogu trwają od zimy 2008 roku. 
Oprócz 3 wyŜej wymienionych panów przychodzi na 
nie grupa około 6 osób, które równieŜ postanowiły 
spróbować prawdziwej gry. Opanowanie zasad  
i podstaw technicznych jest stosunkowo łatwe. Piotr 
Leksy zapewnia - Właściwie jest to sport dla 
kaŜdego, kto potrafi utrzymać w ręku rakietę i ma 
ochotę trochę się poruszać.  
 

W badmintonie liczy się szybkość poruszania się 
po boisku i właściwe wykorzystanie nadgarstka, 
dlatego bardzo waŜny jest trening kondycyjny. Przed 
rozpoczęciem gry naleŜy dobrze się rozgrzać  
i rozciągnąć mięśnie. Zawodnicy podczas meczu 
przebijają ponad siatką lotkę w taki sposób,  
by utrudnić przeciwnikowi odbiór. 

Praca nadgarstka jest bardzo waŜna, gdyŜ kaŜde 
uderzenie rakietą kończy się jego wygięciem. Mecz 
powinien być prowadzony do 2 wygranych setów do 
21 punktów. W 2004r. zmieniono zasady gry  
i naliczanie odbywa się podobnie jak w siatkówce 
tzn.: kaŜda akcja powoduje zdobycie punktów dla 
któregoś z graczy, przez co rozgrywki stają się 
bardziej atrakcyjne zarówno dla graczy jak i widzów. 
Boisko powinno mieć wymiary 6,10m x 13,40m, 
siatka powinna wisieć na wysokości około 1,5 m od 
podłoŜa. Wymagany sprzęt to rakiety i lotka. Dla 
początkujących wystarczająco dobre będą rakiety 
zakupione w działach sportowych marketów, ich 
cena to około 30zł. Jeśli chodzi o lotki, to najlepsze 
są piórkowe, lecz te są stosunkowo drogie i szybko 
się zuŜywają, dlatego najczęściej gra się lotkami 
wykonanymi z tworzyw sztucznych i naturalnego 
korka, ich cena to około 40 zł za 6 sztuk. - Gdyby 
szukać podobieństw badmintona z innymi 
dyscyplinami to zapewne byłaby to Formuła 1. 
Chodzi oczywiście o prędkość lotki, ta moŜe osiągać 
prędkość powyŜej 200 km/godz. Rekordowa 
szybkość jaką udało się zarejestrować podczas 
profesjonalnych zawodów to 364 km/godz. Tak więc 
są to prędkości bliskie Formuły 1 - porównuje pan 
Piotr. 
 

PoniewaŜ badminton to sport indywidualny, 
maksymalna liczba osób na boisku to 2 (lub 4  
w przypadku debla), z tego powodu nauka tego 
sportu w trakcie lekcji szkolnych jest utrudniona. 
Dlatego właśnie zawodnicy z Tworoga chcą 
zawiązać w przyszłości stowarzyszenie sportowe, 
Ŝeby szkolić młodzieŜ w tej dyscyplinie. Piotr Leksy - 
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego chce 
zdobyć uprawnienia instruktora badmintona by 
trenować młodych zawodników. 
 

Wszystkich, którzy chcą spróbować tego sportu 
tworogowska grupa zaprasza w kaŜdą środę i piątek 
o godzinie 19:30 na salę GOKu. Nie musicie martwić 
się o sprzęt, gdyŜ panowie udostępnią wam rakietki  
i lotki, potrzebny jedynie zapał do gry. Więcej 
informacji moŜecie znaleźć na stronie 
www.badminton-tworog.net. Zapraszamy! 
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