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Poniedziałek, 10 sierpnia 2009 
Nr 18, 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 

  

TWG Kurier podpowiada jak 
wykorzystać ostatnie 
tygodnie wakacji… 

 

TWG KURIER 
Listonosz 
Sprawdź co nowego w Ośrodku 
Zdrowia w Tworogu 

STR. 3  
 
Prawnik 
Co robić kiedy mąŜ „przepija” 
wypłatę 

STR. 4 
  

Hobbysta 
Za co moŜna kochać kolce? 

STR. 5 
  

Pod lupą 
Trasa dla twardzieli – 40km 
szlakiem Małej Panwi 
 

STR. 6 
Kulturalnie 
- Nasze dzieci na półkoloniach 
- Decoupage – technika dla 
twórczych 
- Program DoŜynek 2009 
 

STR. 8 

Na bieŜąco 
- Boruszowicka papiernia  
w płomieniach 
- 10 lat istnienia gimnazjum  
w Brynku 

STR. 14  

Sport 
Tym razem nie walczyli  
z płomieniami, lecz o puchar – 
zawody straŜackie 2009. 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W 18 numerze TWG Kuriera nadal króluje 
tematyka wakacyjna. Zapraszamy Was na rowerową 
wycieczkę szlakami Małej Panwi.  

 
Będziecie mogli zobaczyć jak bawiły się dzieci na 

półkoloniach zorganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Polecamy równieŜ relację z letniego 
festynu w Tworogu. 
 

W sierpniu trwają przygotowania do największej 
imprezy w gminie – doŜynek. O doŜynkowych 
tradycjach opowiada na łamach Kuriera Fryderyk 
Zgodzaj. Prezentujemy takŜe program tegorocznej 
imprezy, która odbędzie się w Kotach. 
 

Nie zabraknie trochę powaŜniejszych tematów, 
między innymi dowiecie się jakie zmiany czekają na 
Was w Ośrodku Zdrowia w Tworogu. Z kolei prawnik 
radzi jak rozwiązać problemy finansowe niektórych 
Ŝon. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………....…………………………....s.3 
- DuŜy kosz prezentów 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.4 
- Pieniądze męŜa do rąk Ŝony 
 
HOBBYSTA……………………………………….….s.5 
- Kolczaste hobby 
- Młoda poetka 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.6 
- Szlakiem Małej Panwi 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- Festyn letni 
- FotoreportaŜ z półkolonii z GOK-iem 
- Decoupage 
- DoŜynki 
- Kurs Foto, cz. 4 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.14 
- PoŜar w Boruszowicach 
- Letnie Przedszkole 
- Inwestycje w Gminie 
- Szkoła z tradycjami 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- Zawody Sportowo-PoŜarnicze 

 

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, Piotr Gansiniec, Eleonora Krywalska, Marta Opara, 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 

DUśY KOSZ PREZENTÓW 
 

Na dziewiątą rocznicę urodzin Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Przypadającą w dniu 15 sierpnia, przygotowaliśmy 
dla mieszkańców zadeklarowanych w naszym 
ośrodku zdrowia trzy prezenty. Stało się to moŜliwe, 
gdyŜ udało się pozyskać nowych współpracowników, 
a takŜe „uszporować trocha kasy”. 
 

Prezent pierwszy to podpisanie umowy 
trójstronnej między Narodowym Funduszem Zdrowia, 
Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym i nami  
w programie ,,Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki 
pielęgniarskiej i lekarskiej”. Umowa ta daje 
moŜliwość wezwania pogotowia ratunkowego do 
chorego w miejscu zamieszkania, nie tylko  
w sytuacjach bezpośredniego zagroŜenia zdrowia. 
NaleŜy z tej moŜliwości korzystać gdy przewiezienie 
chorego przez rodzinę do placówki ochrony zdrowia 
jest niemoŜliwe.  
 

Prezent drugi to moŜliwość pobierania zabiegów 
rehabilitacyjnych przywracających zdrowie,  
w naszym Gabinecie Rehabilitacji Medycznej przez 
cały tydzień, tj. od poniedziałku do piątku. Będzie 
moŜna skorzystać z zabiegów masaŜu ręcznego 
dodatkowo we wtorki i czwartki.  
 

Prezent trzeci to przedłuŜenie pracy Ośrodka 
Zdrowia o dyŜur lekarsko – pielęgniarski od 
godziny 18.00 – 24.00 w dni powszednie, tj. od 
poniedziałku do piątku. W ramach dyŜuru 
przyjmowani będą pacjenci z zachorowaniami 
nagłymi. Przyjmować będą nasi lekarze wspierani 
pielęgniarkami oraz pozyskani lekarze pracujący 
na co dzień w innych ośrodkach zdrowia. 
  

Prezenty będą realizowane od 17 sierpnia do  
31 grudnia 2009 r. 
 

Przypominam ponadto, Ŝe nadal jest aktualne 
wykupienie przez nasz ośrodek usług medycznych  
w punkcie opieki nocnej i świątecznej w Tarnowskich 
górach przy ul. Bytomskiej 8, powyŜszy punkt jest 
czynny od godz. 18.00 – 7.00 dnia następnego. 
  

Dyrektor SP ZOZ w Tworogu  
dr n. med. Andrzej Elwart 

Radny Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 

OGŁOSZENIE 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach 
zaprasza Pracodawców i osoby bezrobotne  
z terenu powiatu tarnogórskiego  (w szczególności 
osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy) zarejestrowane w naszym Urzędzie do 
korzystania z oferty Urzędu. 
 
Osoby bezrobotne mogą skorzystać z: 
- bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności 
gospodarczej;  
- bezpłatnych szkoleń; 
- staŜu; 
- prac interwencyjnych. 
 
Pracodawcy mogą skorzystać z:  
- refundacji wyposaŜenia lub doposaŜenia 
stanowiska pracy,  
- wsparcia przy organizacji dla bezrobotnych staŜu, 
- wsparcia przy organizacji prac interwencyjnych, 
- przeszkolenia przyszłego pracownika zgodnie  
z zapotrzebowaniem. 
 
Oto szczegółowa lista planowanych jeszcze w 2009 
r. szkoleń grupowych: 
1. Sprzedawca;  
2. Prawo jazdy kat. C; 
3. Prawo jazdy kat. C + E;  
4. Obsługa komputera z Internetem; 
5. Magazynier z obsługą wózka widłowego; 
6. Operator koparko-ładowarek; 
7. Spawanie metodą MAG; 
8. Spawanie metodą TIG; 
9. ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych; 
10. Specjalista finansowo-księgowy z obsługą 

programu księgowego „Symfonia”; 
11. Specjalista ds. kadr i płac + program „Płatnik”; 
12. Kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy; 
13. Kurs dokształcający w zakresie przewozu osób; 
14. Przewóz materiałów niebezpiecznych  

ADR + cysterny; 
15. Pracownik biurowy.  
 
PowyŜsze działania finansowane będą w ramach 
dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych 
przez tut. Urząd z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 Szczegółowe informacje moŜna uzyskać osobiście  
w siedzibie Urzędu lub w punktach informacyjno-
doradczych działających na terenach gmin lub 
telefonicznie pod nr tel. (032)285 50 38 
- refundacje – pok. 112, tel. wew. 134; 
- staŜe i prace interwencyjne – pok. 110, tel. wew. 
142; 
- szkolenia pok. 113, tel. wew. 124. 
 

Interesują Cię sprawy twojej miejscowości?  
Chciałbyś się nimi podzielić? 

Napisz do nas! 
 

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 

PIENIĄDZE MĘśA DO RĄK 
śONY 
 

śycie to bardzo skomplikowany proces. Nigdy nie 
moŜna przewidzieć w jakich sytuacjach się 
znajdziemy w przyszłości. Prawo tymczasem, jako 
element normujący nasze Ŝycie, nasze stosunki, 
próbuje przewidywać róŜne sytuacje i dawać 
rozwiązania niektórych problemów. Przykładów nie 
trzeba szukać daleko. Polska codzienność. 
MałŜeństwo, trójka dzieci. Tylko mąŜ pracuje. śona 
zajmuje się wychowaniem małych dzieci oraz 
prowadzeniem domu. MąŜ niestety często wraca  
z pracy pijany. Najczęściej dochodzi do tego po 
wypłacie. W drastycznych sytuacjach mąŜ większość 
zarobionych pieniędzy wydaje na alkohol, 
pozostawiając rodzinę bez środków do Ŝycia. Co ma 
wtedy zrobić Ŝona i matka? Pójść do opieki 
społecznej po pomoc? A co jeśli mąŜ zarabia na tyle 
duŜo, Ŝe nie przysługuje takiej rodzinie Ŝadna pomoc 
finansowa ze strony państwa. Rozwiązanie 
znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 
Prawo przewiduje taką sytuację, w której jeden  
z małŜonków nie zaspokaja potrzeb swojej rodziny, 
wbrew takiemu obowiązkowi. Taki obowiązek 
bowiem wynika z załoŜenia rodziny, z samego 
małŜeństwa oraz z posiadania dzieci. Wówczas drugi 
z małŜonków – w naszym przykładzie Ŝona – moŜe 
domagać się aby całe wynagrodzenie męŜa było 
wypłacane do jej rąk. Niestety nasza Ŝona nie moŜe 
się udać wprost do pracodawcy męŜa z prośbą  
o wypłatę wynagrodzenia. Zgodnie z prawem to 
dopiero sąd moŜe nakazać, aŜeby wynagrodzenie za 
pracę lub inne naleŜności przypadające małŜonkowi 
były w całości lub w część wypłacane do rąk 
drugiego małŜonka. W tym celu Ŝona musi do 
najbliŜszego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego 
złoŜyć odpowiedni wniosek.  
 

Wniosek taki musi zawierać w pierwszej 
kolejności oznaczenie uczestników postępowania, 
tzn. męŜa, którego wynagrodzenie ma być 
przekazane małŜonce oraz Ŝony. Oczywiście 
wniosek kierujemy do właściwego sądu oznaczając  
w piśmie jego nazwę. Sama sentencja takiego pisma 
jest krótka i sprowadza się do prośby o wydanie 
nakazu, aby wynagrodzenie za pracę męŜa było  
(w całości lub części) przekazywane do rąk Ŝony. 
Kolejnym elementem naszego podania jest 
uzasadnienie – część w której wyjaśniamy sądowi 
dlaczego wynagrodzenie za pracę męŜa ma być 
przekazywane Ŝonie. Przede wszystkim naleŜy w tym 
miejscu wniosku wskazać na fakty powodujące to, Ŝe 
mąŜ nie spełnia swojego obowiązku łoŜenia środków 
finansowych na potrzeby rodziny.  Na koniec tak 
przygotowany wniosek musimy podpisać i nakleić 
znaczek opłaty sądowej w wysokości 40 zł. 

 

Takie sytuacje jak opisana powyŜej, kiedy to  
1 przepis prawa daje wprost rozwiązanie danej 
sytuacji, zdarzają się stosunkowo rzadko. Częściej 
natomiast dochodzi do bardziej skomplikowanych 
spraw, z udziałem kilku osób, dla których opisania  
i znalezienia rozwiązania potrzebna jest dogłębna 
analiza kilku aktów prawnych. Na tym często polega 
rola prawnika – do sytuacji w której znaleźli się 
klienci musi znaleźć odpowiednie przepisy 
stanowiące rozwiązanie problemu. Jako przykład 
takiej skomplikowanej sprawy, z której rozwiązaniem 
nie jeden raz problem mają doświadczeni prawnicy 
jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. 
Powszechnie wiadomo, Ŝe dla kaŜdej nieruchomości 
czy to działki gruntu, czy teŜ stanowiącego odrębną 
własność mieszkania prowadzi się w sądzie księgę 
wieczystą. W księdze takiej zapisany jest m.in. 
właściciel nieruchomości oraz jej obciąŜenia  
np. hipoteka czy słuŜebność drogi koniecznej. 
Niejednokrotnie jednak księga wieczysta nie 
odzwierciedla aktualnego stanu prawnego, tzn. 
widnieje w niej dawny właściciel, czy teŜ nie jest 
zapisana droga konieczna, która przysługuje nam  
i przebiega na sąsiedniej działce. Jest to duŜy 
problem w przypadku chęci zbycia nieruchomości.  
W takim przypadku, w zaleŜności od stanu 
faktycznego, najczęściej będziemy poszukiwać 
rozwiązania w przepisach o dziedziczeniu,  
w przepisach o księgach wieczystych i w przepisach 
prawa sąsiedzkiego. Podobnie jest w przypadku 
chęci odzyskania nieruchomości przejętej w czasach 
komunizmu na rzecz Skarbu Państwa, dochodzi tu 
jednak jeszcze badanie prawa administracyjnego. To 
dopiero dokładne zebranie wszystkich istotnych 
przepisów i dopasowanie ich do określonej sytuacji 
moŜe wskazać nam jakie jest rozwiązanie problemu. 
Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe znalezienie 
odpowiednich przepisów to dopiero połowa sukcesu. 
Pełnym rozwiązaniem problemu jest zwykle 
odpowiednie orzeczenie sądu.  

Łukasz Frączek 

TWG PRAWNIK 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

KOLCZASTE HOBBY 
 

Czy wiedzą państwo, Ŝe na świecie jest ponad 
2000 gatunków kaktusów? W naturalnym 
środowisku moŜna je spotkać wyłącznie na 
terenach Ameryki Północnej i Południowej. 
JednakŜe obecnie dzięki człowiekowi, kaktusy 
występują w uprawie na wszystkich kontynentach 
z wyjątkiem Antarktydy. Na temat hodowli 
kaktusów opowie nam mieszkanka Kotów – RóŜa 
Krok. 
 

M.K.: Jak Pani pielęgnuje swoje roślinki?  
R.K.: Po prostu same rosną. KoleŜanki mówią,  
Ŝe mam dobrą rękę do kwiatów. 
 
M.K.: Sama Pani układa tak róŜnorodne kompozycje 
kwiatowe? 
R.K.: Tak sama. Kupując nowego kaktusa  od razu 
mam wizję gdzie go umieścić. Czy postawić go 
samotnie na półce, czy posadzić z innymi kwiatami. 
 
M.K: Gdzie będzie moŜna zobaczyć Pani hodowlę?                    
R.K.: Wystawię swoje kaktusy na tegorocznych 
doŜynkach w Kotach.  
 
M.K.: Dziękuję za rozmowę. 
R.K.: RównieŜ dziękuję. 
 

MŁODA POETKA 
 

Marta Opara, choć jest dopiero uczennicą Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach, ma juŜ na swoim 
koncie pierwsze literackie osiągnięcia.  

 
W VII Festiwalu Ekspresji Dziecięcej jej wiersze 

zostały wyróŜnione i opublikowane w festiwalowym 
tomiku wierszy (o czym pisaliśmy na łamach TWG 
Kuriera nr 16). PoniŜej prezentujemy próbkę jej 
twórczości. 

 
 

BORUSZOWICE 
 

Pola, łąki, lasy, bory, 
Boruszowic to walory. 

BaŜant chowa się we trzcinach, 
i bocianów jest rodzina. 

Jest przedszkole, biblioteka, 
Tam po ksiąŜkę, idź nie czekaj! 

Stare domy, kościół nowy, 
W lesie zakład zabytkowy. 
Moja szkoła, gdzie co rano, 
Jadę autem z moją mamą. 

 
 

NIE ZAPOMNIJ 
 

Psy i koty to istoty, 
a nie byle bibeloty. 

Miej staranie o zwierzęta, 
o potrzebach ich pamiętaj. 
Nie zapomnij o chomiku, 
śwince morskiej i króliku. 
Bo zaleŜy to od Ciebie, 

-nie zostawiaj ich w potrzebie. 
 

Mirosława Kazik: Witam. JuŜ przy wejściu na Pani 
posesję widzę, Ŝe mam do czynienia z kobietą 
kochającą naturę. 
RóŜa Krok:Uwielbiam kwiaty, zawsze muszę mieć 
wokół siebie duŜo zieleni. Mogę zrezygnować  
z innych przyjemności byle mieć duŜo kwiatów wokół 
siebie. Obowiązkowo na parapetach w domu muszą 
stać kwitnące rośliny. Nie wyobraŜam sobie Ŝycia 
bez zieleni. 
 
M.K.: Dlaczego akurat zbiera pani kaktusy? 
R.K.: Sama nie wiem. Wszystko zaczęło się cztery 
lata temu od moich urodzin. Dostałam w prezencie 
porcelanową figurkę z kaktusem i od tamtego czasu 
zaczęłam zbierać te roślinki.  
 
M.K.: Ile posiada pani kaktusów? 
R.K.: Ponad 100, ale cały czas mój zbiorek się 
powiększa. Miałam duŜo Aloesów i Agaw, niestety 
część z nich musiałam wyrzucić bo były wielkie, 
cięŜkie i nie miałam ich gdzie trzymać.  
 
M.K.: Gdzie Pani kupuje kaktusy? 
R.K.: Uwielbiam jeździć na wszelkiego rodzaju targi, 
wystawy kwiatowe, kwiaciarnie. Podziwiam hodowle 
innych ludzi i szukam gatunków jakich jeszcze nie 
posiadam. Wracając z takiej wycieczki zawsze 
muszę przywieść jakieś nowe cudeńko.  
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

SZLAKIEM MAŁEJ PANWI 
 

Mamy nadzieję, Ŝe nasi Czytelnicy są juŜ  
w szczytowej kondycji, bowiem tym razem 
proponujemy trasę rowerową o łącznej długości 
ponad 40 km. OtóŜ wybierzemy się aŜ do 
śędowic, aby tam odpocząć obok starego młyna  
i zakosztować dodatkowych atrakcji oferowanych 
przez jego gospodarzy. A tematem przewodnim 
trasy są malownicze widoki, które napotkamy  
w dolinie Małej Panwii oraz jej dopływach. 
 
Tworóg -> Koty -> Potępa -> Stary Ziętek -> Krupski 
Młyn -> Kielcza -> śędowice -> Kielcza -> Krupski 
Młyn -> Borowiany -> Czarków -> Tworóg. 
 

Rozpoczynamy na placu Wolności (obok 
kościoła). Drogą obok nowego cmentarza kierujemy 
się do Kotów. Aby skrócić przejazd ruchliwą drogą  
w kierunku Lublińca kierujemy się w stronę widocznej 
w lesie gazowej stacji redukcyjnej. W jej pobliŜu 
musimy na chwilę wjechać na drogę nr 11 i po 
minięciu wspomnianej stacji gazowej zjeŜdŜamy  
w lewo (1,7 km). W Kotach, po wyjeździe z leśnej 
ścieŜki najpierw kierujemy się w prawo, a po 
dojechaniu do ulicy Lublinieckiej w lewo, w stronę 
centrum. Kilkanaście metrów po przejechaniu mostu 
na rzece Stoła (która jest dopływem Małej Panwi) 
kierujemy się asfaltową drogą w prawo, w kierunku 
Potępy. DojeŜdŜamy do głównej drogi (4,72 km), 
kierujemy się w prawo. W Potępie na skrzyŜowaniu 
Odmuchów/śyłka (6,92 km) kierujemy się w lewo na 
Odmuchów. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów 
(7,31 km) skręcamy w prawo, na kolejnym 
rozwidleniu (7,5 km) równieŜ w prawo. WyjeŜdŜamy  
z Potępy i leśną droga jedziemy w kierunku Starego 
Ziętka. Tu, po prawej stronie mamy pierwsze 
spotkanie z malowniczą doliną Małej Panwi. 

 
Na wysokości ogródków działkowych robimy 

krótki przystanek, przedzieramy się przez wąski pas 
leśnych zarośli po prawej stronie i podziwiamy po raz 
pierwszy rzekę, która będzie nam towarzyszyć aŜ do 
śędowic. Leśna droga doprowadza nas Starego 
Ziętka, do mostu (8,61 km) na którym zatrzymujemy 
się na chwilę. Tutaj bowiem widzimy, jak niesforny 
charakter ma rzeka, która zaczyna się rozgałęziać, 
burzyć i podstępnie podmywać brzeg. Zaraz za 
mostem skręcamy w lewo, wzdłuŜ brzegu. 
Kilkanaście metrów dalej, po lewej napotykamy 
pierwsze zabudowanie Ziętka. Zaraz za nim, na 
rozwidleniu skręcamy w lewo, w stronę 
widocznych dębów, przy których rozpoczyna się 
mało widoczna ścieŜka. Prowadzi nas ona wzdłuŜ 
brzegów rzeki do Krupskiego Młyna. Warto na tym 
odcinku zatrzymać się na chwilę, bowiem tu 
pojawiają się coraz bardziej malownicze meandry, 
którymi płynie Mała Panew. 

Kontynuujemy  naszą podróŜ i docieramy  
w ten sposób do przejazdu kolejowego w Krupskim 
Młynie (10,05 km). Przekraczamy przejazd 
(ostroŜnie! podobno jeŜdŜą tamtędy pociągi, chociaŜ 
ja jeszcze nie spotkałem …)  i po przejechaniu 
krótkiego odcinka wyjeŜdŜamy na asfaltową drogę  
w pobliŜu mostu na Małej Panwi (10,38 km). Stąd  
w lewo, główną drogą, jedziemy w kierunku 
niegdysiejszej restauracji „Słoneczna”. Na wysokości 
zielonych zabudowań przychodni (po lewej, 11,14 
km) zjeŜdŜamy w prawo, na widoczny przejazd 
kolejowy. Tutaj rozpoczyna się droga poŜarowa nr 
77, która prowadzi nas aŜ do Kielczy. Początkowo 
jedziemy krótki odcinek wyłoŜony betonowymi 
płytami, który po 250 metrach lekko skręca w lewo, 
na leśną drogę. Na tym odcinku dwukrotnie rzeka 
przybliŜa się do nas na wyciągnięcie ręki, bowiem 
kolejne zakola rzeki dotykają praktycznie naszej 
ścieŜki. Jest to chyba najciekawszy fragment naszej 
trasy ale teŜ najtrudniejszy. Na tym odcinku musimy 
uwaŜać na rozwidleniu drogi, kilkadziesiąt metrów 
po drugim spotkaniu z rzeką, bowiem tu musimy 
skierować się w lewo! DojeŜdŜamy do asfaltowej 
drogi Krupski Młyn – Kielcza. Tu kierujemy się  
w prawo i po wjechaniu do Kielczy skręcamy  
w pierwszą napotkaną asfaltową drogę w prawo (ul. 
Powstańców), później ul. K. Miarki i dalej ul. Leśna. 
Jedziemy w stronę centrum wsi, obok kościoła  
i muzeum wsi opolskiej, zlokalizowanego w starej 
zabytkowej chacie. Początkowo jest to ulica Leśna, 
później ul. Dobrego Pasterza. Po minięciu drugiego 
cmentarza wjeŜdŜamy na chwilę na dość ruchliwą 
drogę w kierunku Zawadzkiego. Po kilkudziesięciu 
metrach, przed tabliczką z oznaczeniem początku 
miejscowości śędowice zjeŜdŜamy w prawo  
(ul. Zielona), na jej końcu, nie wjeŜdŜając na główną 
drogę ponownie skręcamy w prawo na ulicę Młyńską. 
Docieramy do pięknej łamigłówki 4 mostów, które 
stoją na 3 odnogach Małej Panwi. To naprawdę 
niecodzienny widok. W pobliŜu mamy dawny młyn 
wodny Bąbelka, w którym obecnie mieści się dość 
znana firma autokarowa „Orland”. 
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Za pierwszym z tych mostów (licząc od głównej 
drogi) jest droga, którą kierujemy się dalej w lewo, 
wzdłuŜ spokojnej odnogi rzeki, w stronę kolejnego, 
dawnego młyna „Thiel”. Po minięciu łowiska „Rybi 
Raj” , obok malowniczego stawu, skręcamy w prawo. 
Po kilkuset metrach  wreszcie docieramy do celu 
naszej wyprawy mając wykręcone w kołach 21 km. 
 

I tu polecam wracać nieco inną trasą. Zaraz za 
„Apteką Młyńską” skręcamy w prawo, w kierunku 
kościoła. Dojedziemy w ten sposób do prostopadłej, 
asfaltowej drogi gdzie skręcimy w prawo, w stronę 
stadniny koni. Zaraz za stadniną wjeŜdŜamy w las, 
gdzie zaczyna się droga poŜarowa nr 80, której 
będziemy się trzymać aŜ do Odmuchowa. Krótko po 
minięciu stadniny dojedziemy do Ŝelaznego wiaduktu 
kolejowego nad Małą Panwią. PrzejeŜdŜamy pod 
wiaduktem i tu Ŝegnamy się z sympatyczną rzeką, 
która towarzyszyła nam przez cały czas. Kilkanaście 
metrów za wiaduktem, po zakręcie w prawo odbijamy 
na krótko w lewo, na wąską ścieŜkę. Uwaga, łatwo 
przegapić to miejsce! ŚcieŜką dojedziemy do 
przepięknego miejsca, gdzie dopływ Małej Panwi – 
rzeczka Liganzja w niesamowity sposób wije się  
w głębokim jarze. Tu zatrzymujemy się koniecznie, 
aby zobaczyć na własne oczy czystą wodę, Ŝółty 
piasek na dnie, a przy odrobinie szczęścia nawet 
jakąś rybę. Ruszamy dalej i odbijamy w prawo  
w którąkolwiek ścieŜkę, która doprowadzi nas  
z powrotem na drogę poŜarową. Ruszamy 
oczywiście w lewo i trzymając się jej konsekwentnie  
dojeŜdŜamy do Odmuchowa, w pobliŜu zalewu. 
Asfaltem kierujemy się w prawo w stronę Czarkowa. 
Kilkaset metrów po wjechaniu do Czarkowa, na 
ostrym zakręcie drogi w prawo moŜemy zjechać  
w lewo, w dół i po minięciu mostku skręcić w prawo. 
Zaoszczędzimy sobie w ten sposób nieco drogi. 
Dojedziemy na drogę Kielcza – Tworóg, gdzie 
skręcamy w lewo i atakujemy ostatnią prostą, która 
prowadzi nas z powrotem do Tworoga, obok 
mieszalni pasz. Droga powrotna jest nieco dłuŜsza, 
liczy sobie 23 km, natomiast jest znacznie łatwiejsza, 
bowiem w większości prowadzi drogami asfaltowymi. 
 

Przygotowując się do tej trasy, o kilku rzeczach 
nie moŜemy zapomnieć.  
� Po pierwsze zapas wody do picia i coś do 

zjedzenia. Trasa moŜe być wyczerpująca. 
� Po drugie – koniecznie naleŜy zabrać z sobą 

jakiś środek do odstraszania komarów  
i kleszczy.  

� Po trzecie – telefon komórkowy, coś 
nieprzemakalnego, przyda się teŜ jakiś suchy 
T-shirt. Koniecznie kartka z opisem trasy! 

� No i po czwarte, piąte itd. – dobry humor, 
optymizm i odrobina sportowego nerwu, 
bowiem droga jest momentami dość trudna. 

Piotr Gansiniec 

Znajdziemy tu miejsce na odpoczynek, moŜemy 
przygotować sobie grilla (są warunki!). I koniecznie 
musimy poprosić gospodarzy, aby pokazali nam 
pozostałości dawnych urządzeń młyna wodnego. 
Obecnie Państwo Thiel uŜytkują 2 generatory prądu, 
napędzanego strumieniem przypływającej Małej 
Panwi. Nawet sprzedają energię do firmy Vattenfall!!! 
No i tu czeka nas największa, całkowicie zasłuŜona 
atrakcja. Bowiem gospodarze organizują spływy 
kajakowe po Małej Panwi. Cena 1-go kajaka to 50 zł. 
I warto skorzystać z tej niecodziennej oferty, bowiem 
moŜemy jeszcze lepiej poznać rzekę, która 
zaprowadziła nas aŜ do tego miejsca. No i całkiem 
przyjemnie odpocząć po trudach całej trasy. Po 
solidnym odpoczynku moŜemy ruszać  
w drogę powrotną. W zaleŜności od samopoczucia 
moŜemy wybrać łatwiejszy wariant, mianowicie 
dojechać aŜ do Krupskiego Młyna drogami 
asfaltowymi (czyli przez Kielczę, do samego 
Krupskiego Młyna ) lub po przejechaniu ok. 6,7 km 
od startu z młyna wjechać na tą samą drogę 
poŜarową 77, którą przyjechaliśmy (przez tory 
kolejowe, obok krzyŜa, na zakręcie drogi). Tutaj 
ponownie spotkamy się z rzeką, robimy pamiątkowe 
zdjęcia i zanim zjedzą nas komary, ruszamy dalej. Po 
przejechaniu ok. 4 km od wjazdu na drogę 
poŜarową, na rozwidleniu dróg, skręcamy  
w lewo!. DojeŜdŜamy do znanej nam juŜ betonowej 
drogi, która doprowadza nas na główną drogę  
w Krupskim Młynie. 
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FESTYN LETNI 
 

W sobotę 1 sierpnia mieszkańcy Tworoga bawili 
się na festynie letnim zorganizowanym przez radę 
sołecką z Tworoga, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Mniejszość Niemiecką oraz Gminny Ośrodek Kultury. 
JuŜ od samego początku zabawa cieszyła się duŜym 
zainteresowaniem. Nie zawiedli najmłodsi, dla 
których przygotowano specjalny blok zabaw  
i konkurencji.  
 

DuŜą publiczność zgromadził koncert orkiestry 
dętej oraz występ kabaretowy zespołu Śląskie 
pierony. Wieczorem imprezowicze mogli wypróbować 
nowy nabytek rady sołeckiej – podest taneczny. 
Sponsorem drewnianego podestu jest tworoski tartak 
– Drewtar Sp. z o.o.. Mieszkańcy bawili się do 
późnych godzin nocnych w rytm muzyki zespołu Blue 
Boys.  

 
Organizatorzy dziękują sponsorom: firmie 

Drewtar Sp. z o. o., Gminnej Spółdzielni SCH, 
Państwu Urszuli i Adamowi Garncarczyk, Pani 
Urszuli Zawiślok. Panu Henrykowi Jendrysik oraz 
Panu Bernardowi Janoszce. 

 

FOTOREPORTAś  
Z PÓŁKOLONII Z GOK-IEM 
 

Od 22 czerwca do 3 lipca dzieci z naszej 
gminy bawiły się na półkoloniach 
zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.  

 

Foto. Dla kaŜdego coś smacznego. 

KULTURALNIE 

Foto. Sekcja dęta w akcji. 

Foto. Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja. 

Foto. Wodne szaleństwa… 

Foto. … grillowanie kiełbaski – to lubimy najbardziej! 
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Program wakacji z GOK–iem był bardzo 
urozmaicony. Dzieci z ciekawością zwiedzały ruiny 
zamku w Ogrodzieńcu. Z pasją oglądały rośliny 
tropikalne w Gliwickiej Palmiarni. Atrakcją było 
pieczenie własnego rogalika oraz zwiedzanie 
Muzeum Chleba w Radzionkowie. Dzieci chętnie 
brały udział w zajęciach z decoupage czy zajęciach 
świetlicowych. Odkryliśmy wielkie talenty wokalne  
w konkursie z karaoke. Półkoloniści obejrzeli Bajkę 
na dobranoc w Mulikinie w Zabrzu. Pogoda tylko raz 
pozwoliła dzieciom skorzystać z wodnych zabaw na 
basenie w Brzeźnicy. Nienajlepsza pogoda nie 
przeszkodziła w podziwianiu róŜnych gatunków 
zwierząt z opolskiego zoo. 

 
Półkolonie 2009 to juŜ dziewiąta edycja wakacji  

z GOK-iem. Co roku Gminny Ośrodek Kultury 
organizuje podczas wakacji letnich oraz ferii 
zimowych zajęcia dla dzieci, które cieszą się duŜym 
zainteresowaniem. Liczba miejsc jest ograniczona  
i zaleŜy od miejsc w autokarze oraz od wymaganej 
liczby opiekunów, którzy muszą ukończyć 
odpowiednie kursy. Koszty uczestnictwa dzieci  
w półkoloniach pokrywa GOK oraz częściowo rodzice 
- w formie dopłaty. 
 

Foto. Dzieci w Muzeum Chleba w Radzionkowe. 

Foto. Wizyta w „szkole sprzed lat”. 

Foto. Uczymy się decoupage’u. 

Foto. Spacerkiem po opolskim zoo. 

Foto. Ze zwierzętami za pan brat. 

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!!! 
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DECOUPAGE  
 

Decoupage to znana od wieków sztuka 
ozdabiania przedmiotów wycinankami z papieru, 
dlatego bardzo często decoupage jest zwany 
techniką serwetkową. We wrześniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu odbędą się 
warsztaty decupage. Sprawdź na czym dokładnie 
polega ta technika. 
 

Nazwa decoupage pochodzi od francuskiego 
czasownika decouper co oznacza wycinać. Odnosi 
się do sztuki ozdabiania papierowymi wycinankami 
róŜnych przedmiotów z ceramiki, drewna, szkła, 
metalu, plastiku lub porcelany. Technika ta polega na 
efektownym zdobieniu przedmiotów (mebli, skrzynek, 
doniczek) poprzez wydzieranie lub wycinanie 
elementów papierowych (z papierów lub serwetek)  
i naklejanie ich na wybraną powierzchnię. Do 
ozdobienia przedmiotów tą techniką potrzebne są 
zazwyczaj farby akrylowe, płaskie miękkie pędzle, 
klej do serwetek, lakiery. Do uzyskania najlepszego 
efektu czasem trzeba nałoŜyć nawet do 30 warstw 
lakieru tak, aby powierzchnia była zupełnie gładka  
i nie była wyczuwalna przy dotknięciu. Dzięki 
dostępnym na rynku produktom i materiałom moŜna 
równieŜ uzyskać efekty postarzające przedmioty, 
powodujące pęknięcie materiału. 
 

Historia decoupage'u sięga początku XII wieku, 
kiedy to chińscy wieśniacy tworzyli papierowe 
wycinanki w Ŝywych kolorach, aby zdobić nimi okna, 
latarnie, pudełka z prezentami i inne przedmioty. 
UwaŜa się, Ŝe ta chińska technika i umiejętność 
wycinania przybyła do Chin ze Wschodniej Syberii, 
gdzie wycinane postacie i dekoracje zdobiły 
grobowce syberyjskich koczowników. Pochodzące z 
końca XVII wieku lakierowane prace z Dalekiego 
Wschodu, głównie meble, są kojarzone z dzisiejszym 
decoupagem.  W XVIII i XIX wieku ta forma sztuki 
rozkwitła w całej Europie. Przeniknęła nawet na dwór 
Ludwika XV. Damy z artystycznym zacięciem 
wycinały obrazki i przytwierdzały je do pudeł na 
kapelusze, stojaków na peruki, parawanów  
i przedmiotów w ich toaletkach, bawiąc się przy tym 
świetnie przez wiele godzin. W XVIII wiecznej Anglii 
decoupage stał się bardzo popularny wśród 
szlachcianek, które w pełni poświęciły się sztuce 
dekorowania wycinankami i lakierem. Ta technika  
i umiejętność lakierowania były znane w Anglii jako 
styl japoński (Japanning). W 1760 roku pewien 
londyński wydawca, Robert Saper, wydał wielce 
poŜądaną ksiąŜkę ,,Rozrywka Dam” lub ,,Sztuka  
w stylu japońskim w prosty sposób”. KsiąŜka 
zawierała 1500 ilustracji dla młodych artystów, ale 
była szczególnie popularna wśród pań, które kochały 
kolorowanie, wycinanie i ozdabianie przedmiotów 
czarującymi obrazkami. KsiąŜka zawierała takŜe  
5 stron instrukcji na temat tego jak kolorować, 
wycinać, naklejać, lakierować i polerować wycięte 
motywy. Instrukcje były poprzedzone ,,wskazówkami 
o kompozycji”, gdzie autor udzielał rad na temat 
doboru tematu. 

W XIX wiecznej Anglii, w erze wiktoriańskiej, 
ręczne kolorowanie i delikatne wycinanie przybrało 
formę bardziej sentymentalną, opartą na kwiatowych 
kolaŜach. To zbiegło się w czasie z wprowadzeniem 
kart na Walentynki, tłoczonych papierów i lamówek 
do zdobienia róŜnych przedmiotów, takich jak 
parawany, lampy, pudła i wiele innych. RóŜne 
wycinanki papierowe są łączone w projektach, 
przyklejane na pomalowaną lub pozłoconą 
powierzchnię. Najbardziej tradycyjna technika 
decoupage'u wymaga zastosowania 30 do 40 warstw 
lakieru, które są przecierane, aŜ do uzyskania 
pięknej, gładkiej i błyszczącej powierzchni. 
Oczywiście moŜna uŜywać wyciętych motywów takŜe 
do zdobienia szkła lub tworzenia trójwymiarowych 
kompozycji. Przy tak długiej historii i róŜnych 
ścieŜkach rozwoju, nie dziwi fakt, Ŝe takŜe dziś 
decoupage rozwija się tworząc nowe style. Dzięki 
swojej bogatej historii i wielorakości stosowanych 
technik, moŜliwości tej fascynującej sztuki zdobniczej 
są praktycznie nieograniczone, oferując kaŜdemu, 
kto chciałby jej zakosztować, nieskończenie wiele 
godzin kreatywnej pracy i radości twórczej. 
 

Źródło: czasopismo, Cztery kąty  
 
Jeśli zaciekawiła Cię technika zdobienia 
decoupage'u i sama chciałabyś stworzyć 
niepowtarzalne arcydzieło zapraszamy na 
warsztaty do GOK – u. Zajęcia odbędą się we 
wrześniu. Trwać będą około 3 – 4 godziny. 
Uczestnicy warsztatów będą zdobić lustro. Koszt 
50 zł/os. BliŜsze informacje pod numerem 
telefonu 032 285 74 92 
 

Foto. Jajko wielkanocne zdobione techniką decoupage. 
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DOśYNKI 
 

Historia doŜynek na świecie sięga czasów 
biblijnych. Przez śydów obchody te nazwane były 
świętem Sokut. Tego jak wyglądało święto Sokut 
moŜemy się dowiedzieć z Księgi Nachemiasza 
„(...)gromadził się tedy wszystek lud jak jeden mąŜ  
w Jeruzalem. Tu naznosiwszy z gór przeróŜnych 
ozdób liściowych,(...)”. Podczas ceremonii sekutowej 
potrząsano na cztery strony świata czterema 
gatunkami gałązek z palmy, wierzby, mirtu i cytrusa. 
Obrzęd ten symbolizował świat upraw i przypominał 
młócenie gałęziami. Świętowano od 15 do 21 tiszri tj. 
na przełomie września i października, po 
zakończeniu Ŝniw i zwiezieniu całorocznych zbiorów. 
Radowano się, podczas zabawy spoŜywano ofiarne 
jadło. Uczestnicy obrzędów mieszkali w tym czasie w 
szałasach wybudowanych z gałązek palmowych. W 
Sefer Tora jest napisane „Będziesz obchodził święto 
szałasów przez 7 dni, po zebraniu plonów z twego 
klepiska i twojej tłoczni” (Pwt 16). Przez wszystkie dni 
święta składano ofiary z płodów rolnych, owoców 
oraz ofiarę całopalną z siedemdziesięciu byków.  
 

StaroŜytni Rzymianie teŜ świętowali przez kilka 
dni uroczystość o nazwie „feriae messis” (dni 
Ŝniwnego świętowania). W spisanych tzw. mowach 
papieŜa Leona I Wielkiego (29.IV.440 r. - 10.XI.461r.) 
są wzmianki o jesiennych Dniach Kwartalnych, które 
przypadają pod koniec września na wzór 
pogańskiego „ feriae messis”, był to kościelny 
początek dziękczynienia za zebrane plony.  
W średniowiecznej Polsce równieŜ świętowano 
doŜynki przez 3 dni w październiku, a na Śląsku był 
juŜ obyczaj uczestniczenia we mszy wotywnej  
z błogosławieństwem plonów. 
 

Ks. Hoscheck w swojej kronice parafialnej z 1795 
r. nic nie wspomina na temat uroczystości, która by 
mogła przypominać doŜynki, chociaŜ skrupulatnie 
wymienia inne mniejsze uroczystości. Pisze tylko, Ŝe 
w dzień świętego Marka odbywała się procesja przez 
pola, która miała na celu wyprosić dobry urodzaj.  
W Prusach ustalono w 1773r., Ŝe po świętym Michale 
Archaniele, w pierwszą niedzielę października 
powinno odprawiać się doŜynki. Tworóg do 
21.1.1945r. znajdował się w granicach Niemiec,  
a w niemieckiej obyczajowości doŜynki odprawia się 
w październiku. Natomiast w polskiej obyczajowości 
doŜynki odprawiano w święto Matki Boskiej Zielnej 
(15 sierpnia) patronki dobrych zbiorów. W czasach 
nazizmu doŜynki w Tworogu nabrały szczególnego 
splendoru i miały świecki charakter. Pierwsze takie 
świętowanie odbyło się 1.10.1933 r. Kościół miał 
swoją, niezaleŜną uroczystość dziękczynną.  
 

W pochodzie doŜynkowym uczestniczyli wszyscy 
ci, którzy coś produkowali na roli. Pochód 
rozpoczynał się na Prinz - Hohenloheplaz (Plac 
Wolności), szedł główną ulicą do torów i z powrotem. 
Pierwsza szła w pochodzie małorolna gospodyni, 
która pchała przed sobą skrzypiącą taczkę do gnoju, 
na taczce stała beczułka ze smarem - tawotem. 

Za nią szła orkiestra wiejska. Następnie jechały 
furmanki, praktycznie kaŜdy gospodarz pokazywał to, 
co produkował. JeŜeli zajmował się produkcją zboŜa, 
to miał pełną furmankę snopów, jeŜeli ziemniaków, 
kapusty, kukurydzy, ćwikły itp., to tym miał 
wypełniony wóz. W pochodzie brał teŜ czynny udział 
właściciel tartaku, traktor ciągnął pełen wóz dłuŜycy, 
bo ona teŜ urosła. 
 

Za furmankami jechała StraŜ PoŜarna, a za nią 
na koniach członkowie „ Kriegervereinu” (kombatanci 
z I wojny światowej ). W późniejszym czasie, równieŜ 
chłopcy z Hitler Jugend nadający rytm marszu 
pochodowi na werblach i dziewczęta z Bund 
Deutscher Mädel.  
 

Po pochodzie odbywał się festyn przy piwie i nie 
tylko w ogrodzie Hoppego (dzisiejszy GOK). 
Pierwsze doŜynki po zmianie przynaleŜności 
państwowej odprawiono w Tworogu 26.08.1945 r.  
 

Fryderyk Zgodzaj  
 

Foto. Podziękowanie za dobre plony. 

DOśYNKI GMINNE 2009 
29 – 30 SIERPNIA,  

BOISKO SPORTOWE W KOTACH 
 

29.08. (sobota): 
20.00 – 2.00 - Techno Party DJ Adam Sośnica 
 
30.08. (niedziela): 
13:00 - Msza święta w intencji rolników  
w Kościele Parafialnym w Kotach 
14:14 - Część oficjalna: 
- rozstrzygnięcie konkursu na wieniec doŜynkowy 
- rozstrzygnięcie konkursu na posesję 
15:15 - Koncert Orkiestry Dętej 
15:45 - Pokaz mody 
16:30 - Biesiada Śląska „Disco Full” 
19:00 - Zabawa taneczna 
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przeciętny aparat cyfrowy widzi mniej więcej tak: 
 

Tu z kolei waŜne były detale lokomotywy, 
natomiast utracone zostały całkowicie szczegóły 
nieba. 
 

A jak moŜna zdecydować o sposobie 
naświetlenia zdjęcia? OtóŜ pomiar światła  
i ustawienie ostrości odbywa się po naciśnięciu 
spustu migawki do połowy. Dopiero po dociśnięciu 
migawki do końca jest robione zdjęcie. I tu właśnie 
jest miejsce na naszą kreatywność. JeŜeli zaleŜy 
nam na dobrym naświetleniu np. cieni to kierujemy 
obiektyw na te właśnie obszary, naciskamy spust 
do połowy, przytrzymujemy (!!!) a następnie 
ustawiamy ostateczną kompozycję sceny  
i naciskamy spust do końca. Jedyne o czym 
koniecznie musimy pamiętać, to fakt, Ŝe ostrość 
równieŜ jest ustawiana w tym samym momencie. 
NaleŜy więc zadbać, aby obiekt, na którym 
dokonujemy pomiaru światła był w takiej samej (lub 
bardzo zbliŜonej) odległości jak to, co chcemy ostro 
odwzorować na fotografii. Większość aparatów 
kompaktowych przywiązuję większą wagę do 
środka sceny i tam właśnie dokonywany jest 
zarówno pomiar światła jak i ostrości. 
 

Innym sposobem jest dokonanie pomiaru 
światła w podany wyŜej sposób, zapamiętanie 
wartości przesłony i czasu naświetlania a następnie 
przełączenie aparatu w tryb manualny i ustawienie 
takich samych wartości. Wtedy nie musimy martwić 
się ustawieniem ostrości, robi to automatyka 
aparatu. 
 
Ćwiczenie praktyczne:  

Wykonaj serię 3 zdjęć pejzaŜu tak, aby na 
kaŜdym linia horyzontu znalazła się dokładnie  
w połowie kadru. Przy czym pomiar światła dla 
pierwszego zdjęcia wykonaj kierując obiektyw w dół 
(np. na ziemię), dla drugiego w górę (na niebo)  
a trzeciego bez zmiany kadrowania – czyli z linią 
horyzontu dokładnie w połowie. I porównaj zdjęcia. 
Dowiesz się przy okazji jak działa automatyka  
w Twoim aparacie i które obszary kadru są dla niej 
waŜniejsze. 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 
 

TWÓRCZE NACISKANIE 
GUZIKA… 
 

Nasze oko znacznie lepiej radzi sobie  
z kontrastowymi scenami niŜ aparat fotograficzny.  
To co nasze oko widzi tak: 
 

I jeszcze minie trochę czasu nim aparaty 
klasy kompakt poradzą sobie z tym problemem. 
Robiąc zdjęcia kontrastowych scen naleŜy o tym 
pamiętać. Najczęściej musimy dokonać wyboru, co 
jest waŜniejsze? Czy to co się dzieje w jasnych 
obszarach obrazu (profesjonaliści mówią  
„w światłach”) czy teŜ to co jest w ciemnych (czyli  
„w cieniach”). A oto przykłady : 
 

Tu interesująca była gra świateł na obrzeŜach 
liści i kwiatka, lecz niestety odbyło się to kosztem 
utraty szczegółów w cieniach. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄśKA: „MISTRZ I MAŁGORZATA”, MICHAIŁ BUŁHAKOW 
 

Diabelskie siły to wdzięczny motyw literacki cieszący się niesłabnącą 
popularnością. Od „Fausta” Goethego, przez słowiańskie legendy, po „Mistrza  
i Małgorzatę” – szatan poucza czym jest dobro i zło, wzbudza grozę, a nawet bawi! 
Groteskowa postać księcia ciemności wykreowana przez Bułhakowa to jedna  
z najpopularniejszych na świecie. Trudno się temu dziwić. Wszystko co robi i mówi 
jest wkomponowane w zaskakującą, fantastyczna i groteskową fabułę, gdzie 
dosłownie wszystko moŜe się zdarzyć. Naga kobieta lata na prosiaku, czarny kot 
przemawia ludzkim głosem, a mieszkanie w magiczny sposób powiększa swoje 
rozmiary… 

 

Pod wpływem przedziwnych wydarzeń, z łatwością moŜna zapomnieć o 
rzeczywistości i pozwolić porwać się fabule. KsiąŜka prócz ogromnego atutu jakim jest 
humor, obfituje w liczne maksymy, jak chociaŜby słynne hasło „rękopisy nie płoną”. 
Mądra, zabawna, uniwersalna, nieśmiertelna. KsiąŜka, przeczytana nawet sto razy, 
nigdy nie nudzi i wydaje się być zupełnie inna niŜ wtedy, gdy mieliśmy ją w rękach po 
raz pierwszy. NaleŜy do tej grupy publikacji, którym czas nie zagraŜa. Warto sobie ją 
przypomnieć. Stoi na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu.  

 

MUZYKA: „KSIĘGA TAJEMNICZA. PROLOG”,  KALIBER 44 
 

Pierwsza płyta prekursorów polskiego hiphopu z Katowic. JuŜ od 
początku albumu Magik, Joka, Abradab i Dj Feel-X wprowadzają nas  
w magiczny a zarazem mroczny klimat wiejący grozą śląskiego 
„podziemia”. Nagrania z pewnością nie są przeznaczone dla kaŜdego, 
jednak dla konesera stanowią swoistą wycieczkę do wnętrza umysłów 
wykonawców. Płyta prezentuje jedyny w swoim rodzaju rodzaj muzyki 
zwany psycho-rapem, który jest niespotykany chyba nigdzie na świecie. 
Wykonawcy wyraźnie pokazali swój talent wokalny. Stylizowane głosy 
doskonale zgrywają się muzyką. Ciekawostką jest fakt, Ŝe płyta w całości 
nagrana została na komputerze „Amiga”. Album ukazał się w roku 1996 
jednak na jego treść składała się praca zespołu, która trwała juŜ od 1994 r. 

 

FILM: „EGZORCYZMY DOROTHY MILLS” 
 

Akcja rozgrywa się na jednej z brytyjskich wysp. Deszcz pada tu niemal bez 
przerwy, ulice pokrywa błoto, a okiennice otwierają się i zamykają pod wpływem 
hulającego wiatru. Jest tu nieco mrocznie i tajemniczo. Fabuła filmu ma udowodnić, 
Ŝe są ku temu powody.  
 

Czternastoletnia Dorothy zostaje oskarŜona o znęcanie się nad dzieckiem 
sąsiadów. Dziewczynka jednak z przekonaniem twierdzi, Ŝe to nie ona. Na miejsce 
dociera psychiatra, która zaczyna badać sprawę. Wszystko wskazuje na to, Ŝe wieś 
kryje jakąś tajemnice, a kluczem do jej odkrycia ma być Dorothy. Podczas kolejnych 
sesji lekarka uświadamia sobie, Ŝe Dorothy najprawdopodobniej cierpi na zaburzenie 
zwane osobowością mnogą. Czy aby na pewno? Okazuje się, Ŝe to, co dzieje się  
z dzieckiem jest sprzęŜone z pewnymi wydarzeniami z przeszłości, o których 
mieszkańcy wsi juŜ dawno zapomnieli.  

 

Trzeba powiedzieć, Ŝe chłopaki wykonali kawał dobrej roboty, a wydanie albumu z pewnością kosztowało 
ich wiele wyrzeczeń, biorąc pod uwagę czasy, kiedy muzyka hiphopowa w naszym kraju była znana garstce 
ludzi, mało popularna a wręcz wzbudzająca niechęć. Tym bardziej wielki szacunek dla artystów z Katowic, gdyŜ 
płyta prezentuje bardzo specyficzny rodzaj muzyki.    
 

Oprócz wątku głównego skupionego wokół tytułowej bohaterki, film świetnie ilustruje społeczne relacje 
charakterystyczne dla hermetycznej i konserwatywnej grupy, gdzie waŜniejsza od jednostki jest wspólnota  
i sztywne reguły postępowania. W takich miejscach kaŜdy, kto przybywa z zewnątrz traktowany jest  
z nieufnością porównywalną wręcz z odpychająca niechęcią. Psychiatra staje przed podwójnie trudnym 
zadaniem, z jednej strony stara się nawiązać kontakt z Dorothy, z drugiej nieustannie walczy z wrogością 
tubylców. Udaje się jednak dotrzeć do sedna sprawy… 
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POśAR W BORUSZOWICACH 
 

10 lipca miał miejsce poŜar magazynu papieru na 
terenie zakładu produkcji papieru w Boruszowicach. 
Po przyjeździe pierwszych jednostek Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej stwierdzono, Ŝe ogień pojawił się  
w jednym z magazynów, gdzie składowana była 
makulatura. Zadymienie było tak duŜe, Ŝe straŜacy 
musieli pracować w aparatach chroniących drogi 
oddechowe. Na szczęście w poŜarze nikt nie 
ucierpiał. Z ustaleń straŜaków wynika, Ŝe mogło 
dojść do nieumyślnego lub celowego zaprószenia 
ognia. W magazynie papierni znajdowało się 
kilkadziesiąt ton makulatury. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej tut. Urzędu www.tworog.pl. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg w pokoju 103 lub telefonicznie: 
032 285 74 93 wew. 40 
 

LETNIE PRZEDSZKOLE 
 

W Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
zorganizowano ,,Letnie Przedszkole", które było 
czynne przez cały lipiec. Do przedszkola uczęszczały 
dzieci z naszej Gminy. Dzieci wspaniale się bawiły, 
relaksowały, malowały, tańczyły, eksperymentowały, 
korzystały z nowych urządzeń na podwórku 
przedszkolnym. Szybko minął lipiec, w drugim 
miesiącu trzeba gdzieś wyjechać na wakacje,  
ale miłe wspomnienia pozostaną. Do zobaczenia we 
wrześniu. Pozdrawiamy wszystkie dzieci z Gminy 
Tworóg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Adamczyk 
 

Foto. Kolorem białym zaznaczono granice nieruchomości. 

WÓJT GMINY TWORÓG 
ogłasza 

DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG 
USTNY NA ZBYCIE 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ   
o pow. 1.38 10 ha 

(tereny usług przy drodze krajowej DK 11) 
który odbędzie się w dniu 30 września 2009 r.  
w Sali Posiedzeń tut. Urzędu o godz. 11:00. 

 
Cena wywoławcza netto : 500.000,00 zł 

INWESTYCJE W GMINIE 
W miejscowości Koty rozpocznie się kolejny 

etap budowy kanalizacji sanitarnej. Budową 
objęty zostanie odcinek od P5 (przepompownia) 
oraz ulica Lubliniecka. Została juŜ podpisana 
umowa z wykonawcą. Inwestycja finansowana 
jest ze środków z umorzenia spłaty poŜyczki 
zaciągniętej w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na zadanie związane równieŜ  
z budową kanalizacji sanitarnej  
w Tworogu („Zatorze”). 
 

W Tworogu przy ulicy Zamkowej (droga 
wojewódzka) zakończono inwestycję budowy 
oświetlenia ulicznego. Stare lampy zostały 
zastąpione nowymi stylizowanymi latarniami. 
Dzięki staraniom Wójta Gminy inwestycja  
została sfinansowana przez firmę Vattenfall.  
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Honorowym gościem szóstego Dnia Nauki  
w roku 2007 był ksiądz profesor Jerzy Szymik – 
poeta, patron  Ogólnopolskiego  Konkursu  
Literackiego  organizowanego  przez  Gimnazjum   
w  Brynku i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
 

Tegoroczny Dzień Nauki odbył się 8 maja i jak co 
roku miał niecodzienny charakter. Zajęcia otwarte, 
prezentacje, konkursy, quizy dały młodzieŜy 
moŜliwość uczestnictwa w innym wymiarze nauki. 
Dzień ten miał takŜe charakter  szczególny, poniewaŜ 
sukcesem zakończyły się trwające 2 lata starania   
o uzyskanie certyfikatu „Szkoła promująca zdrowie”. 
 

30 maja natomiast społeczność gimnazjalna 
integrowała się podczas Festynu Rodzinnego.  To 
kolejna z imprez wpisana w kalendarz uroczystości 
szkolnych.  Festyn gromadzi uczniów i rodziców,  ich 
znajomych i przyjaciół. Pozwala zaprezentować   
szkołę, nie tylko jako miejsce nauki, ale jako 
placówkę, w której młodzieŜ rozwija swoje 
zainteresowania i talenty. To właśnie podczas 
festynu rodzice chętnie oglądają występy szkolnych  
zespołów artystycznych, kibicują swym pociechom 
podczas zawodów sportowych,  biorą udział  
w zabawach i emocjonują się, uczestnicząc w loterii 
fantowej.  
           

Organizacja tego typu imprez  wymaga  wielu  
przygotowań  -  włączają  się  w  nie   nauczyciele  
i uczniowie. Nieoceniona jest takŜe pomoc Rady 
Rodziców i sponsorów, którzy wspierają nasze 
przedsięwzięcia. Wspólne działania przynoszą  
wymierne korzyści, zarówno dla uczniów jak  
i środowiska lokalnego.  
 

Gimnazjum w Brynku, mimo Ŝe istnieje tylko  
10 lat, moŜna nazwać szkołą z tradycjami. 
 

Eleonora Krywalska   
 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI… 
 

Kiedy 10 lat temu wprowadzono reformę 
szkolnictwa i utworzono gimnazja, wszyscy 
zastanawiali się, czy szkoły tego typu przetrwają. 
Mija 10 lat, a jedyne w Gminie Tworóg Gimnazjum 
w Brynku umacnia swoją pozycję i cieszy się 
dobrą opinią nie tylko w lokalnym środowisku, 
ale i w powiecie tarnogórskim. 
 

O  jakości pracy gimnazjum świadczą wysokie 
wyniki uzyskiwane przez uczniów podczas egzaminu 
gimnazjalnego, osiągnięcia w konkursach, jak 
równieŜ przedsięwzięcia cyklicznie podejmowane 
przez szkołę – konkursy o randze ogólnopolskiej  
i regionalnej, takie jak: Dzień Nauki, Ogólnopolski 
Konkurs Literacki, Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski, zawody sportowe, a takŜe imprezy  
i uroczystości szkolne: Dzień Europejski, Festyn 
Rodzinny.  
 

Jedną z wielu juŜ tradycyjnie odbywających się  
w Gimnazjum w Brynku uroczystości jest  Dzień 
Nauki – w tym roku organizowany po raz ósmy. 
Intencją organizatorów Dnia Nauki jest 
uświadomienie  uczniom,  Ŝe  udział  w  tworzeniu 
nauki  wymaga aktywnej i otwartej postawy wobec 
rzeczywistości oraz kształtuje osobowość człowieka. 
 

Co roku, tego dnia, odbywa się Konkurs 
Ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii Gimnazjum  
w Brynku” oraz  rozstrzygnięcie Konkursu „Zabawka 
Fizyczna”.  Ponadto odbywają się liczne lekcje 
otwarte, konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, pokazy. Uczniowie sami decydują, w których 
zajęciach chcą uczestniczyć.  
 

Atutem brynkowskiego Dnia Nauki jest fakt, Ŝe  
w uczestnicy mają moŜliwość spotkania się  
z zaproszonymi ludźmi ze świata nauki, sztuki  
i literatury. W minionych latach swoją obecnością  
zaszczycił  nas  znany  fizyk  profesor  Wojciech 
Dindorf  z  Międzynarodowej   Szkoły w Wiedniu, 
który demonstrował zjawiska fizyczne, wykorzystując 
skonstruowane przez siebie modele.  
 

Gościliśmy   ludzi   sztuki.   Nasze  zaproszenie 
przyjęli pracownicy naukowi Akademii Sztuk 
Pięknych w  Katowicach:  mgr Zbigniew  Furgaliński,  
mgr Monika Kłak i mgr Justyna Kucharczyk. Artyści 
mówili o wzornictwie przemysłowym jako 
szczególnym  przykładzie połączenia fizyki, plastyki  
i technologii oraz o nieprecyzyjnych i zwyczajowych 
próbach posługiwania się kolorem.  

 
Gościliśmy takŜe Pana dra Adriana Noconia – 

adiunkta Wydziału Elektryczności Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, który przedstawił referat  
i prezentację multimedialną nt. „Śląsk kolebką 
elektryczności w Polsce”. 

 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

MYŚLĘ, WIĘC JESTEM 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich 

Górach oraz Gminna Biblioteka w Tworogu 
ogłaszają konkurs na najciekawszy blog 
opisujący 1 tydzień wakacji.  

 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 
tarnogórskiego. Adresy www blogów naleŜy 
przesłać do 31.08.2009 r. na e–mail: 
biblioteka@biblioteka.tgory.pl w temacie maila 
wpisując: ,,Konkurs na blog”.  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w konkursie organizowanym w ramach projektu 
,,Czytam więc myśl. Myślę więc jestem”. 
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ZAWODY SPORTOWO – 
POśARNICZE 
 

11 lipca na stadionie LKS ,,Orzeł Koty” odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo–PoŜarnicze  
o Puchar Gmin Krupski Młyn i Tworóg. Głównym 
celem zawodów było mobilizowanie członków 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych do intensywnego 
szkolenia poŜarniczego, a co za tym idzie do 
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo–
gaśniczych.  
 

W gminnych zawodach sportowo–poŜarniczych 
wzięło udział 18 druŜyn Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych z gmin Krupski Młyn i Tworóg, w tym  
6 druŜyn kobiecych. KaŜda jednostka OSP miała 
prawo wystawić cztery druŜyny w dwóch kategoriach 
wiekowych, grupa ,,A” - męŜczyźni powyŜej 18 lat 
oraz grupa ,,C'' – kobiety powyŜej 16 lat.  Zawody 
rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia 
bojowe oraz sztafeta poŜarnicza 7 x 50m  
z przeszkodami. Ćwiczenia bojowe polegały na 
dobiegnięciu na miejsca ułoŜenia sprzętu, 
zbudowaniu linii ssawnej, następnie linii głównej  
z dwóch odcinków, dwóch linii gaśniczych, 
uruchomieniu motopompy i zassaniu wody. 
Zakończenie zadania polegało na obróceniu lub 
przewróceniu prądem wody tarczy przez 
przewodnika pierwszej roty(druŜyny) oraz strąceniu 
czterech pachołków z podstaw prądem wody przez 
przewodnika drugiej roty. Wykluczona była wzajemna 
pomoc rot przy wykonywaniu zadań. 
 

Druga konkurencja odbyła się na torze o długości 
350m i podzielona została na 7 odcinków. Na 
poszczególnym odcinku zostały rozstawione 
przeszkody: płotek lekkoatletyczny, rów, tyczki, 
równowaŜnia i ściana. Za pałeczkę słuŜyła 
prądownica. Po sygnale rozpoczynającym 
konkurencję, zawodnik pierwszej zmiany musiał 
podbiec do ustawionego na torze węŜa, chwycić 
jeden z łączników połączonych z nasadą wlotową 
rozdzielacza. Następnie dobiec do strefy zmian  
i w tej strefie przekazać prądownicę następnemu 
zawodnikowi. Po przyjęciu prądownicy zawodnik na 
drugim odcinku musiał przeskakiwać nad płotkiem 
lekkoatletycznym. Zadaniem trzeciego zawodnika 
było przeskoczenie wyznaczonego ,,rowu”, nie 
dotykając linii wyznaczających tę przeszkodę i strefy 
pomiędzy liniami. Na czwartym odcinku zawodnik 
musiał pokonać slalomem ustawione w rzędzie 
tyczki. Kolejny członek grupy miał za zadanie 
przebiec po równowaŜni, zeskakując z niej poza linię 
końcową zeskoku z równowaŜni. Zadaniem 
zawodnika na szóstym odcinku toru było pokonanie 
ściany ponad jej górną krawędzią bez korzystania  
z podpór bocznych. Zawodnik ostatniego, siódmego 
odcinka po dobiegnięciu do ustawionego węŜa  
i rozdzielacza, musiał połączyć ze sobą w dowolnej 
kolejności rozdzielacz z węŜem, a wąŜ z prądownicą 
i dobiec do mety. W momencie przekraczania linii 
mety prądownica musiała być połączona z węŜem,  
a przekraczający linie mety zawodnik nie mógł 
zasłaniać sędziemu miejsca połączenia. 
 

Komisję sędziowską tegorocznych zawodów 
powołał Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Tarnowskich Górach st. bryg. mgr inŜ. 
Marian Mielniczuk, a sędzią głównym był kpt. mgr 
inŜ. Radosław Chojnacki. Dzięki cięŜkim treningom 
jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Potępy nie 
miała sobie równych. Po raz szósty zajęła pierwsze 
miejsca we wszystkich konkurencjach.  
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