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Poniedziałek, 14 września 2009 
Nr 19, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 600 szt. 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1  realizuje 
projekt systemowy pt.: 

„Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg” 
 
 

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej,  
w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. W roku 2009 w Projekcie uczestniczy 20 osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu oferowane były 
Uczestnikom bez angażowania przez nich środków własnych. 85% kosztów Projektu jest 
finansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 4.5% kosztów 
finansuje budżet Państwa, natomiast 10.5% to wkład własny gminy. 

 
Każdy uczestnik Projektu skorzystał z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa 

zawodowego, doradztwa psychologicznego i doradztwa prawnego, a także szkolenia z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy. 
Pierwsze zajęcia z zakresu doradztwa psychospołecznego zostały zorganizowane na  
3-dniowym spotkaniu wyjazdowym w Ustroniu Śląskim w ramach szkolenia „Autopromocja”, na które 
Uczestnicy Projektu wyjechali wraz z dziećmi. Podczas szkoleń rodziców dzieci miały zapewnioną 
wykwalifikowaną opiekę. 

 
Uczestnicy projektu podwyższą również swoje kwalifikacje zawodowe poprzez następujące 

kursy i szkolenia: - kurs palacza; - kurs sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej  
i komputera; - kurs pracownik administracyjno-biurowy; - kurs operator pilarek spalinowych; - kurs 
prawo jazdy kat. B; - kurs magazynier z umiejętnością obsługi wózków jezdniowych i komputera;  
- kurs języka niemieckiego. 

 
Tworzymy program profilowany dla osób bezrobotnych (korzystających z pomocy społecznej)  

z działaniami ponadprogramowymi nie występującymi w dotychczasowej ofercie GOPS w Tworogu. 
Realizacja Projektu systemowego, będącego nową formą pracy z Klientami pomocy społecznej, jest 
wyzwaniem dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu, któremu mamy nadzieję 
sprostać, by efekty wspólnych wysiłków były zauważalne poprzez poprawę sytuacji społeczno-
zawodowej Uczestników i ich rodzin. Ze względu na zazwyczaj trudną sytuację materialną osób 
bezrobotnych, bez działań Projektu i wsparcia EFS osoby te miałyby znacznie ograniczone szanse na 
podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym znalezienie pracy.  

 
W tym miejscu można pochwalić się, że spośród Uczestników Projektu realizowanego  

w naszej Gminie 4 osoby znalazły zatrudnienie. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w ramach Projektu pozyskał środki na unowocześnienie stanowisk pracy – zakup nowych komputerów 
i sprzętu biurowego oraz dodatkowe zatrudnienie pracowników. 
 
 
 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu 

Barbara Pyszniak 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

19 numer TWG Kuriera to numer specjalny – 
oprawiony w kolorową okładkę współfinansowaną ze 
środków pozyskanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. O szczegółach 
Programu dyrektor GOPS Tworóg informuje na  
3 stronie Kuriera. 
 

Na kolejnych stronach poznacie najnowsze 
uchwały podjęte na sierpniowej sesji Rady Gminy. 
Prawnik ostrzega przed wpadnięciem w pułapkę 
podwójnego ubezpieczenia OC.  
 

Przełom sierpnia i września to czas zbierania 
plonów rolnych, a co za tym idzie – to czas 
dożynkowego świętowania. Na naszych łamach 
opowiemy o tegorocznym święcie plonów oraz 
związanej z nim tradycji tworzenia koron żniwnych. 
 

Zapraszamy również do zwiedzenia z nami 
tworoskiej piekarni, w której od kilkudziesięciu lat 
wypiekany jest tradycyjną metodą chleb. 
 
Życzymy udanej lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
PRAWNIKRRRR...RRRRRRRRRRRR..s.5 
- Problem podwójnego ubezpieczenia OC 
 
SESJARRRRRRR....RRRRRRRRRR...s.6 
 
GMINA POD LUPĄRRRRRRRRRRRRR.s.8 
- Korona żniwna 
- Smak chleba 
 
KULTURALNIERRRRRRRRRRRRR..Rs.12 
- Projekt „Poznaj zakątki twojej gminy” 
- Z okazji 80 urodzin LKS Olimpia Boruszowice 
- Festyn w Połomii 
- Kriegerverein 
- Bo ten krążek, złoty krążekR 
- Kurs Foto, cz. 5 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEŻĄCORRRRRRRRRR...RRR......s.17 
- Inwestycje w Gminie 
- Gminne ogłoszenia 
- Dożynki 2009 
 
SPORTRRRRRRRRRRRRR.RRRRRs.20 
- Aikido – rekreacja czy sztuka walki? 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Piotr Gansiniec, 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 

PROBLEM PODWÓJNEGO 
UBEZPIECZENIA OC 
 

W tym numerze chciałbym Państwu 
przybliżyć przykład, kiedy nasze prawo, przy 
założeniu  rozwiązania pewnego problemu, 
znacznie komplikuje życie wielu ludzi przynosząc 
efekt uboczny. Ustawodawca zakładając 
celowość regulacji prawnej nie przewiduje 
mechanizmów, które w praktyce zamiast 
oddziaływać pozytywnie przysparzają wiele 
problemów. 

 
Ubezpieczenie OC samochodu jest 

ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to,  
iż każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest 
zobowiązany zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 
posiadany pojazd. Zasady ubezpieczenia, 
zawieranego w formie umowy między posiadaczem 
pojazdu a zakładem ubezpieczeń, są unormowane 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. Posiadając pojazd mechaniczny 
warto zapoznać się z tymi zasadami, tak aby ustrzec 
się przed pułapką tzw. podwójnego ubezpieczenia. 
Podwójne ubezpieczenie to sytuacja, w której na 
jeden pojazd mechaniczny zawarte są dwie polisy,  
a właściciel zobowiązany jest do zapłaty dwóch 
składek za ubezpieczenie. W związku z tym, przy 
zaistnieniu wypadku drogowego, nie jesteśmy jednak 
uprawnieni do otrzymania odszkodowania  
w podwójnej wysokości. Dlatego podwójne 
ubezpieczenie, nie przynosząc nam żadnych 
korzyści, jest zjawiskiem niepożądanym, które 
naraża nas na dodatkowe i niepotrzebne koszty. 
 

Podwójne ubezpieczenie może mieć miejsce  
w dwóch przypadkach. Powołana wyżej ustawa 
stanowi, że umowa ubezpieczenia OC jest zawierana 
na rok czasu. Jeżeli posiadacz pojazdu 
mechanicznego nie powiadomi zakładu ubezpieczeń 
co najmniej 1 dzień przed upływem 12 miesięcy, na 
które została zawarta polisa, że wypowiada umowę, 
następuje przedłużenie tej umowy na kolejny rok. 
Oznacza to, że jeżeli ubezpieczyliśmy swój 
samochód w jednym zakładzie ubezpieczeń, a po 
roku czasu dojdziemy do wniosku, że inny zakład 
może ubezpieczyć nasz pojazd na korzystniejszych 
warunkach i zawrzemy nową polisę, to w tym 
momencie będziemy obowiązani do zapłaty składek 
w dwóch zakładach ubezpieczeń i taki stan będzie 
trwał przez cały kolejny rok.  

 
Pamiętać zatem należy, że jeżeli aktualny nasz 

ubezpieczyciel ma gorsze warunki niż inny i chcemy 
go zmienić, musimy przed upływem okresu na jaki 
 

zawarta została umowa  ją wypowiedzieć. Trzeba to 
zrobić pisemnie, najlepiej listem poleconym. 
Wówczas możemy spokojnie zawrzeć umowę  
z innym ubezpieczycielem. Drugi przypadek,  
w naszym kraju dosyć częsty, pojawia się podczas 
kupowania używanego pojazdu. Najczęściej 
poprzedni właściciel auta zawarł z jakimś 
ubezpieczycielem polisę OC. Musimy wiedzieć, że 
prawa i obowiązki (w tym obowiązek zapłaty składki) 
przechodzą na kupującego. Tymczasem często 
zdarza się, że nabywca pojazdu chcąc 
zadośćuczynić swojemu obowiązkowi, zawiera nową 
umowę ubezpieczenia i opłaca składkę. Dopiero po 
jakimś czasie dostaje pismo od innego 
ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty składki. 
Dlatego przy kupowaniu samochodu, który posiada 
polisę OC, chcąc samodzielnie ubezpieczyć nowo 
nabyty pojazd, trzeba u poprzedniego 
ubezpieczyciela wypowiedzieć umowę.  Tak jak  
w przypadku opisanym wyżej najlepiej zrobić to 
pisemnie listem poleconym kierowanym na adres 
zakładu ubezpieczeń. Można też udać się osobiście 
do siedziby zakładu ubezpieczeń z dowodem zakupu 
samochodu i powiadomić o chęci zakończenia polisy. 
Jest to dosyć problematyczne zwłaszcza, że przecież 
to nie my – kupujący ubezpieczaliśmy wcześniej 
pojazd, a możemy mieć przecież prawo swobodnego 
wyboru ubezpieczyciela. Regulacja prawna w tym 
zakresie miała zapobiec sytuacji, kiedy kupowany 
samochód nie miał ważnej polisy OC. Tymczasem 
sprowadziła na nabywców używanych pojazdów 
dodatkowe obowiązki, a nadto niebezpieczeństwo 
podwójnego ubezpieczenia, na które kupujący  
w przypadku, gdy nie został poinformowany przez 
sprzedającego o zawartej polisie OC, może nie mieć 
żadnego wpływu.  
 

W przypadku „wpadnięcia w pułapkę” 
podwójnego ubezpieczenia rozwiązaniem jest 
wynegocjowanie u któregoś z ubezpieczycieli 
rozwiązania umowy i umorzenia składki. Doktryna 
prawa próbuje przyjść z pomocą i prezentuje pogląd, 
że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest 
chroniony dwiema umowami ubezpieczenia, to tylko 
jedna z tych umów spełnia przesłanki umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego i podlega reżimom 
ustawy. Druga umowa, powinna być tym samym 
traktowana jak dobrowolna, a w związku z tym, 
posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawo  
w każdym momencie żądać jej rozwiązania. Istnieje 
zatem poważny argument do tego, aby jedną z umów 
rozwiązać. Pamiętać jednak należy, że do czasu 
istnienia takich a nie innych przepisów prawa 
najlepiej dopełnić wszystkich obowiązków i terminów, 
tak aby wystrzec się niepożądanych  
i  niezawinionych przez nas skutków. 
 

Łukasz Frączek 
 

TWG PRAWNIK 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
 

Przedstawiamy najważniejsze informacje  
z XLIV (44) Sesji Rady Gminy Tworóg: 
- Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia przez 
Gminę Tworóg, wspólnie z gminami z terenu powiatu 
tarnogórskiego i powiatem tarnogórskim spółki prawa 
handlowego pod firmą „Radio Powiatowe „4TG” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Tarnowskich Górach”.(uchwała nr XLIV/474/2009) 
- Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Tworóg Nr XXXV/383/2009 z dnia 26 stycznia 
2009 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu na rok 
budżetowy 2009 na zadania inwestycyjne pod nazwą 
„Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach” (uchwała  
nr XLIV/475/2009) 
- Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację pilotażowego programu „uczeń na wsi – 
pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko-wiejskie (zobacz str. 7) (uchwała  
nr XLIV/477/2009) 
- Podjęto uchwałę w sprawie aktualności „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tworóg” i planów 
miejscowych. (zobacz poniżej) (uchwała  
nr XLIV/478/2009) 
 

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

AKTUALNOŚĆ STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 
TWORÓG I PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

 
Zgodnie z Ustawą o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy 
podczas swojej kadencji powinien dokonać 
analizy aktualności studium i planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyniki 
analizy Wójt przedstawia Radzie Gminy, która 
zatwierdza ją podejmując właściwą uchwałę. Na 
sierpniowej sesji Rady Gminy Tworóg podjęto 
właśnie taką uchwałę. Zanim jednak 
przedstawimy wyniki analizy kilka słów wyjaśnień 
czym jest studium, a czym plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

TROCHĘ TEORII 
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 

najniższego szczebla normuje niektóre aspekty 
naszego codziennego życia. Za przykład takiego 
działania gminy podać można wykonywanie funkcji 
planistycznych. To właśnie w gminie powstają 
dokumenty planistyczne pozwalające z jednej strony 
wykreować politykę przestrzenną, a z drugiej strony 
ją zrealizować.  

 
Rada gminy uchwala podstawowe dokumenty 

planistyczne: 
• studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
• miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

Studium sporządza się dla obszaru całej gminy. 
Określa się w nim wizję przestrzennego rozwoju 
gminy, celów i kierunków rozwoju. Studium jako plan-
program wyraża perspektywiczną politykę 
przestrzenną odnoszącą się do całej gminy. Przy 
sporządzaniu studium wójt jest zobowiązany, 
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy  o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględnić: 
zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju  
i planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa oraz strategii rozwoju gminy.  

 
Zabieg "uwzględniania" treści wymienionych 

wyżej aktów ma charakter bezwzględny. Oznacza to, 
że sporządzane studium musi być z nimi 
merytorycznie spójne w takim stopniu, aby 
rozwiązania przyjęte w koncepcjach, planach  
i strategiach mogły być zrealizowane. Postanowienia 
studium są następnie wiążące przy uchwalaniu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego są głównymi instrumentami 
planowania i gospodarki przestrzennej, tworzone są 
dla obszaru całej gminy lub sporządzane są dla jej 
fragmentów, w zależności od potrzeb. Miejscowy 
plan określa między innymi przeznaczenie danego 
terenu, warunki i zasady scalania i podziału 
nieruchomości, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów.  

 
Aby zobrazować znaczenie planu możemy 

wyobrazić sobie makietę obszaru danej gminy, na 
której ustawiamy miniaturowe budynki i urządzenia 
służące zaspokajaniu potrzeb ludności. To znaczne 
uproszczenie całej sprawy, ponieważ oczywiście 
stworzenie planu nie jest ustawianiem zabawkowych 
modeli.  
 

SESJA TWG 
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TWG KURIER – SESJA 

ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM  
I PLANU GMINY TWORÓG 

Po przeprowadzeniu analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tworóg 
oraz oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy stwierdzono, że Studium wymaga 
aktualizacji. Przede wszystkim dlatego, że nie jest 
zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa śląskiego w zakresie ustaleń 
dotyczących rozwiązań komunikacyjnych oraz 
prawnych form ochrony środowiska. Studium gminy 
Tworóg powstało w roku 1999, natomiast plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
śląskiego sporządzono w 2004 roku. Studium naszej 
gminy jest dokumentem starszym i nie uwzględnia 
wielu koncepcji i rozwiązań ujętych w dokumencie 
województwa śląskiego.  Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa wyznacza obszary 
ochrony przyrody, do których zaliczają się w części 
lub w całości tereny gminy Tworóg. Są to Krajowa 
Sieć Ekologiczna ECONET-PL, elementy sieci 
NATURA 2000 oraz biocentra i wyspy ekologiczne. 
Studium gminy Tworóg powinno uwzględniać te 
obszary – ich granice i konkretne formy ochrony 
przyrody. 
 

Druga niespójność z planem województwa 
śląskiego dotyczy przebiegu drogi S11 Tarnowskie 
Góry – Poznań przez Tworóg i powiązanych z nią 
dróg gminnych. W Studium gminy Tworóg wskazano 
wschodnie obejście Tworoga drogą S11 i dodatkowo 
zaplanowano obwodnicę zachodnią Tworoga  
z odgałęzieniem w kierunku Pyskowic przez Połomię. 
W planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa ustalono przebieg drogi S11 po 
wschodniej stronie gminy ale bez zachodniej 
obwodnicy. Utrzymywanie rezerwy terenu pod 
nieaktualny przebieg drogi powoduje niekorzystny 
podział nieruchomości. Ponadto Studium gminy 
Tworóg uchwalone w roku 1999 powstało w oparciu o 
starą ustawę, która nie obejmowała tak szerokiego 
katalogu ustaleń. Nowa Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym weszła w życie 
dopiero w roku 2003. 
 

Analizie poddane zostały również miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych sołectw. Podjęta na sesji uchwała 
uznaje wszystkie plany za aktualne. W wyniku 
analizy wykazano potrzebę aktualizacji niektórych  
z planów, jednak największą potrzebą jest zmiana 
Studium, na podstawie którego opracowywane są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
 

Przed Radą Gminy i władzami Gminy stoi trudne 
zadanie. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg to 
długotrwały i skomplikowany proces. Stworzenie 
nowego dokumentu to minimum półtorej roku pracy. 
Niebagatelny jest również koszt jego opracowania 
szacowany na kilkaset tysięcy złotych, który będzie 
trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy. 
 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Uchwałą Nr XLIV/477/2009 Rada Gminy 
wprowadziła w życie program pomocy dla osób 
niepełnosprawnych z naszej Gminy pod nazwą 
”Uczeń na wsi”. Program polega na dofinansowaniu 
poniesionych kosztów związanych z pobieraniem 
nauki przez niepełnosprawnych uczniów.  Środki 
przyznawane będą z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych.  

 
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełnić  

następujące kryteria: 
• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub 

ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
• uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum 

lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem 
szkoły policealnej) 

• mieszkać na terenie gminy Tworóg 

• posiadać średnie miesięczne dochody brutto nie 
przekraczające 120% minimalnego 
wynagrodzenia przypadającego na jednego 
członka rodziny we wspólnym gospodarstwie 
domowym, tj. 1 531,20zł. 

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą 
składać wnioski do 30 września bieżącego roku  
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  
w Tworogu (Urząd Gminy: pokój 7-parter lub 116-I 
piętro). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów 
wykazanych we wniosku. 
 

Dofinansowanie nastąpi po dostarczeniu przez 
wnioskodawcę do ZOPO wszystkich oryginałów 
dokumentów potwierdzających wysokość 
poniesionych kosztów wystawionych na 
wnioskodawcę lub niepełnosprawnego ucznia za 
zakupione towary lub usługi (faktury VAT, a  
w przypadku braku możliwości wystawienia faktury 
innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty). 
 

Dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione 
w okresie trwania zajęć szkolnych w roku 2009/2010, 
to jest od 1 września 2009 do 25 czerwca 2010. 
 

Więcej informacji i formularz wniosku można 
znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl  
w zakładce Programy i Zasady PFRON/Uczeń na 
wsi) lub pod nr telefonu ZOPO 032 284 68 55 lub 
032 285 77 74. 
 

NASTĘPNA SESJA  
RADY GMINY TWORÓG 

ODBĘDZIE SIĘ W  
PONIEDZIAŁEK  

28 WRZEŚNIA 2009 
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KORONA ŻNIWNA 
 

Co roku społeczeństwo buduje korony 
żniwne w podzięce za swoje dorodne plony. 
Podczas tegorocznych dożynek gminnych  
w konkursie Przewodniczącej Rady Gminy na 
najpiękniejszą koronę pierwsze miejsce zajęła 
korona z Nowej Wsi, drugie miejsce - korona  
z Kotów, a trzecie miejsce korona z Wojski  
i Tworoga. Przedstawiamy jak przebiegała 
budowa koron w poszczególnych sołectwach. 
 
KORONA ŻNIWNA NOWA WIEŚ 

Nad powstaniem korony żniwnej pracowali 
członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Sołectwa 
Koty oraz przyjaciele parafii Koty. Projekt nietypowej 
korony wykonała Irena Jonecko, metalową 
konstrukcję przygotował pan Żelozko, kłosy zbóż 
dostarczyli rolnicy: pan Jaruszowiec oraz pan 
Kopocz. Dlaczego kotowska korona jest nietypowa? 
Ponieważ w swoim wnętrzu kryje styropianowy 
globus z ziarenek nasion, przedstawiający kulę 
ziemską. Globus wykonała Karolina Wons. U pani 
Kryszkiewicz przechowywana była słoma i tam 
tworzono koronę. Budowa korony była bardzo 
pracochłonna. Cały stelaż obłożono ścierniskiem. 
Koronę przyozdobiono kłosami zbóż: owsa, pszenicy, 
jęczmienia oraz kiściami winogron i suszonymi 
kwiatami. Dolną konstrukcję zdobiły orzechy. - Na 
podstawie korony umieszczono globus oraz 
bochenek chleba. Umieszczony na szczycie korony 
krzyż miał zanieść do nieba podziękowania za 
tegoroczne plony. Od wielu już lat, korona Kotowska 
zdobywa czołowe miejsca w Dożynkach 
Powiatowych czy Gminnych – opowiada Irena 
Jonecko. W tworzeniu korony brali udział również: 
Norbert Broll, Maria Jaksa, Urszula Grzesiek, Róża 
Krok, Elżbieta Plasa, Beata Imach, Agata Imach, 
Karina Zgadzaj, Zuzanna Durg, Grzegorz Stebel  
i Józef Opara. 

Korona żniwna sołectwa Nowa Wieś zdobyła 
pierwsze miejsce w tegorocznych Wojewódzkich 
Dożynkach. Nad koroną pracowało trzynaście kobiet 
z Koła Gospodyń. Panie trzy razy spotkały się aby 
omówić plan budowy korony. Zawsze wychodziłyśmy 
skłócone ze spotkania, każda z nas miała swoją 
wizję korony – śmieje się pani Mika. Początek 
budowy korony był bardzo trudny. Panie podchodziły 
kilka razy do pracy, niestety zawsze wychodziło coś 
innego niż zaplanowały. Po wielu próbach budowy  
w końcu powstała wymarzona korona. Na początku 
trzeba było ugotować około pięć kilo zboża, odstawić 
do wystygnięcia. Następnie każde ziarenko zboża 
należało nawlec na drut o długości jednego metra. 
Takich odcinków potrzebnych było ponad 
dwadzieścia. Do nawlekania ziarenek 
zaangażowałam całą rodzinę – opowiada jedna  
z członkiń Koła Gospodyń. Każda kobieta była 
odpowiedzialna za jakąś część korony. Jedna pani 
kleiła kwiaty z kłosów zboża, fasoli i grochu, kolejna 
była odpowiedzialna za podstawę korony. Budowa 
trwała ponad dwa tygodnie. 
 
Panie z Koła Gospodyń zostały zaproszone na 
Dożynki Krajowe do Spały. Życzy wygranej!!! 
 

KORONA ŻNIWNA KOTY 



 9 

TWG KURIER – GMINA POD LUPĄ 

KORONA ŻNIWNA TWORÓG 
 

Tradycja związana z robieniem korony w Wojsce 
istnieje już od ponad dziesięciu lat. W zbieranie 
kwiatów, owoców oraz w przygotowanie korony 
zaangażowanych było wiele osób. 

Koronę żniwną robiono głownie z kłosów zboża, 
pszenicy i owsa. Przyozdobiona została 
margaretkami, owocami z jarzębiny, kiściami 
winogron, gałązkami mirty oraz polnymi ziołami. 
Dożynkowe dzieło wykonywane było  
w gospodarstwie Franciszka Friedek. Nad 
powstaniem korony pracowali: Ilona Zamora, Teresa 
Miś, Urszula Friedek, Alicja Barczyk, Julianna Biwo, 
Alicja Sopot, Barbara Szkolik, Dorota Biwo, Maria 
Popielarz, Hildegarda Sopot. 

Przy budowie korony żniwnej pracowało dziesięć 
kobiet z Koła Gospodyń. Panie budowały koronę  
w swojej siedzibie, niestety były uzależnione od 
pogody, ponieważ od półtora roku w pomieszczeniu 
nie ma energii elektrycznej. Zawsze same budujemy 
koronę. Staramy się umieścić na koronie wszystkie 
gatunki zboża: żyto, jęczmień, owies i pszenicę. Żyto 
dostałyśmy od państwa Janoszka. Kwiaty suszone 
tzw. słomianki podarowała nam Cecylia Bambynek. 
Monstrancję zrobiła pani Kłosińska – opowiada pani 
Byszewska. Budowa korony była bardzo 
pracochłonna, panie z Koła Gospodyń pracowały nad 
nią ponad trzy tygodnie. Na początku cały szkielet 
korony obłożono słomą. Ze zbóż ułożono bukiety, 
które połączyć należało dratwą, a następnie przypiąć 
do korony. Panie wspólnie pracowały nad 
dożynkowym dziełem, pomagając jedna drugiej. Od 
siedemdziesiątych lat w pracach nad koroną żniwną 
bierze udział Cecylia Bambynek Już nie jestem w 
stanie zliczyć jak długo buduję korony, to już ponad 
dwadzieścia lat. Tworóg zawsze miał koronę. 

W dawnych latach nie było Dożynek i korony były 
umieszczane w kościele, świecka tradycja 
świętowania przyszła z czasem. Jedno wiem, jak 
zboże na polu się uda to i korona się uda – mówi 
pani Cecylia. 

KORONA ŻNIWNA WOJSKA 
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SMAK CHLEBA 
 

Przygotowując się do odwiedzin rodziny  
w Niemczech zapytałam ciocię czy przywieźć jej 
coś z Polski. Odpowiedziała bez namysłu – tak, 
chleb z Tworoga. Co takiego ma w sobie tworoski 
wypiek, że wielu z nas uważa jego smak za 
wyjątkowy? Zapytałam o to pracowników piekarni 
oraz kierownictwo Gminnej Spółdzielni „SCH”  
w Tworogu. 
 

Nasz chleb robimy od kilkudziesięciu lat według 
tej samej receptury na tradycyjnym zakwasie z mąki 
żytniej, nie używamy żadnych ulepszaczy w celu 
uzyskania większej objętości pieczywa. W piekarni 
Gminnej Spółdzielni pracuję od 19 lat, od starszych 
kolegów nauczyłem się jak piec chleb według 
tradycyjnej receptury – opowiada Krzysztof 
Macherzyński, kierownik piekarni nr 1 w Tworogu. 
Cały cykl formowania i przygotowania pieczywa do 
wypieku wykonywany jest ręcznie. W piekarni pracują 
tylko 3 maszyny: maszyna do mieszania ciasta, 
przesiewacz do mąki i półautomat do bułek. 
 

Następuje garowanie ciasta –  „leżakuje”  ono  
w koszyczkach aż do wyrośnięcia. Kolejny krok to 
przygotowanie chleba do wypieku – obraca się 
słomianki, a uformowane surowe bochenki maluje się 
(zwilża) wodą co gwarantuje uzyskanie błyszczącej  
i chrupkiej skórki. Ułożone na drewnianych długich 
łopatach chleby trafiają do niższej – zapiekowej 
komory pieca, po przypieczeniu przekładane są na 
dłuższy czas do drugiej, wyższej komory pieca. 
 

Piekarze rozpoczynają pracę od wymieszania 
ciasta - głównie mąki, drożdży i soli. Od 16 lat do 
produkcji tworoskiego chleba używana jest mąka  
z Młyna „Wielowieś”, której jakość pozwala na 
zachowanie stabilności i jednolitości procesów 
produkcyjnych. Następnie ciasto jest ważone, 
formowane i wkładane do słomkowych koszyczków. 

To właśnie stary tradycyjny piec piekarniczy 
stanowi serce tworoskiej piekarni. Wypiekano w nim 
pieczywo jeszcze przed II wojną. Ostatnim 
prywatnym właścicielem piekarni był pan Nowak.  
 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
została założona 21 czerwca 1946r. i kontynuowała 
produkcję pieczywa w Tworogu. Od tego czasu 
piekarnia nieprzerwanie produkuje chleb dla 
mieszkańców gminy i nie tylko.  
 

Dziennie powstaje w niej około 1000 sztuk chleba,  
a w piątek produkcja wzrasta o 50%, tak by odbiorcy 
mogli zaopatrzyć się na weekend w pieczywo. - Dla 
klientów najważniejsze jest by chleb był świeży, 
dlatego nie można pieczywa produkować  
w nadmiarze – na zapas. Nikt nie kupi starego 
chleba. Kolejki po nasze pieczywo w długie 
weekendy oraz w okresach przedświątecznych to 
efekt procesu produkcyjnego, którego nie da się 
skrócić, jeśli chcemy uzyskać odpowiednią jakość 
pieczywa – tłumaczy Paweł Plasa, Prezes Zarządu 
GS „SCH” Tworóg. 
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Gminna Spółdzielnia „SCH” w Tworogu 
utrzymuje obecnie 3 Piekarnie: w Tworogu, Wojsce  
i Krupskim Młynie. W Tworogu wypiekany jest 
głównie chleb baltonowski (zwykły), w Krupskim 
Młynie powstaje znany mieszkańcom gminy chleb 
królewski, specjalnością piekarni w Wojsce jest chleb 

Żeby zostać piekarzem trzeba ukończyć szkołę 
zawodową piekarniczą lub zdać egzamin 
czeladniczy. Obecnie uczniowie zdają go  
w Katowicach, jeszcze kilka lat temu uczniowie  
z Tarnowskich Gór przyjeżdżali na egzamin do 
piekarni w Tworogu. Piekarnia w Tworogu ma swoją 
wieloletnią tradycję. W starych murach, we 
wiekowym piecu wypiekany jest chleb 
przygotowywany przez wyszkolonych pracowników 
ich własnymi rękami. Jakość ciasta i kształt chleba to 
zasługa nie tylko obecnych pracowników, ale i tych 
osób, które przekazały swoje doświadczenie 
młodszym. Może dlatego właśnie jego smak jest 
wyjątkowy. 

Fotografie: Piotr Gansiniec 

Jak podkreśla kierownictwo GS Tworóg, na 
jakość pieczywa wpływ ma wiele czynników, ale 
najważniejszym w przypadku stosowania tradycyjnej 
technologii wypieku są kwalifikacje i zaangażowanie 
załogi. Piekarnia w Tworogu zatrudnia od 6 do 8 
osób, które pracują na dwie zmiany głównie  
w godzinach nocnych. Ciekawostką jest fakt, że 
prawie wszyscy piekarze zatrudnieni w piekarni  
w Tworogu pracowali w niej już jako uczniowie, od 
razu więc poznawali tajniki tradycyjnego wypieku. 
Nasi piekarze w 90% to wyszkoleni przez naszą 
Spółdzielnię fachowcy. Ich trud i zaangażowanie 
pozwala na sprzedaż naszego pieczywa daleko poza 
granice naszej gminy. – mówi Elwira Kukowka, 
Główna Księgowa Spółdzielni. 

GMINNA BIBLIOTEKA 
POLECA 

Zbliżające się długie jesienne wieczory 
sprzyjają czytaniu książek. Przedstawiamy 
listę najciekawszych nowości jakie można 
wypożyczyć w Gminnej Bibliotece, czynnej 
od pon. do pt. w godz. 9.00–18.00 z wyjątkiem 
czwartku. 
 
Katarzyna Grochola – Kryształowy anioł 
Monika Szwajca – Gosposia prawie od 
wszystkiego 
Tess Gerristen – Ogród kości 
Małgorzata Szejnert – Wyspa klucz 
Paulo Coelho – Zwycięzca jest sam 
Clive Cussler – Statek śmierci 
Leszek Kołakowski – Czy Pan Bóg jest 
szczęśliwy i inne pytania 
Hanna Łącka – Posłuchaj, Alali... 
James Patterson – Bikini 
Natalia Rogińska – Alicja 
Katarzyna Wasilewska – Zazdrośnica 
Heide Hassemuller  -Mam dość! 
Jose Saramago – Miasto ślepców 
Jeffery Deaver – Rozbite okno 
Beata Pawlikowska – Blondynka na Czarnym 
Lądzie 
Erica Spinder – Ślepa zemsta 
Rosie Rushton – Czego nie robi się z miłości 
Kitty Sewell – Lodowa Pułapka 
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PROJEKT „POZNAJ ZAKĄTKI 
TWOJEJ GMINY” 
 

Podczas wakacji dla młodzieży z naszej 
gminy odbyły się warsztaty w ramach projektu 
Poznaj zakątki twojej gminy realizowanego przez 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sołectwa Koty, przy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu, Nadleśnictwa w Brynku i Fundacji 
Lokalnej  Grupy Działania ,,Spichlerz Górnego 
Śląska”.  
 

Projekt został dofinansowany ze środków 
Programu ,,Działaj Lokalnie VI” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum 
Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach.  
 

4 sierpnia rozpoczął się trzydniowy cykl 
warsztatów z zakresu planowania i organizowania 
przedsięwzięć. Dzięki pomocy animatora 
społecznego, Tomasza Pietrka dzieci uczyły się jak 
organizować i planować przedsięwzięcia oraz jak 
współpracować lokalnie. Młodzież wspólnie budowała 
wyspę, na której pragnęłaby zamieszkać.  
 

12–13 sierpnia w ramach projektu 
zorganizowany został rajd rowerowy z biwakiem  
w namiotach. Dzieciaki z wielkim zapałem jeździły po 
leśnych ścieżkach naszej gminy, po drodze 
zobaczyły wieżę obserwacyjną Nadleśnictwa oraz 
nieczynną już papiernię w Boruszowicach. Dzięki 
Elwirze Ecler uczestnicy rajdu zwiedzili Regionalną 
Izbę Pamięci. Dzięki uprzejmości  strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzybnicy, dzieci 
mogły wspinać się na drabinę strażacką. Niezwykłą 
atrakcją była również nocna gra w podchody. Na 
zakończenie wyczerpującego dnia odbyło się ognisko 
przy muzyce gitary. Niestety z powodu brzydkiej 
pogody następnego dnia, ciąg dalszy rajdu był 
niemożliwy. Młodzież zakończyła rowerową przygodę 
piekąc pyszne kiełbaski w stodole Nadleśnictwa  
w Brynku. 
 

KULTURALNIE 

Mimo, iż Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sołectwa 
Koty istnieje dopiero od 9 września 2008 r. jego 
członkowie mają już na swoim koncie wiele 
osiągnięć: sylwestrową noc osładzali bezpłatnymi, 
domowymi piernikami, w styczniu zorganizowali kulig 
dla dzieci z Kotów, dla mieszkanek sołectwa Koty 
przygotowali Babski Comber. Niewątpliwie 
największym osiągnięciem było pozyskanie środków 
pieniężnych i zorganizowanie projektu Poznaj zakątki 
twojej gminy. Dwudziestupięciu członków 
stowarzyszenia nie spoczęło na laurach, 26 września 
organizują w Kotach Święto pieczonego kartofla. 
 

W kolejnym etapie projektu Poznaj zakątki twojej 
gminy grupa młodzieży uczestniczyła w tygodniowym 
kursie fotograficznym, który poprowadził Piotr 
Gansiniec. Zajęcia obejmowały część teoretyczną 
oraz praktyczną. Odbyły się zajęcia plenerowe  
w parku w Brynku, gdzie młodzi fotografowie skupili 
się na pejzażu i fotografii przyrody. Z kolei na Dworcu 
PKP w Tworogu uczyli się fotografii architektury.  
W trakcie kursu przedstawiono również podstawowe 
zasady robienia zdjęć w ruchu. 
 

Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie 
konkurs fotograficzny. Tematyką konkursu będą 
ciekawe miejsca gminy i promocja jej walorów 
przyrodniczych oraz historycznych. Konkurs 
odbędzie się w kilku kategoriach tematycznych dla 
dorosłych i młodzieży.  
 

Foto. Portret w wykonaniu Joanny Pysik. 
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Z OKAZJI 80 URODZIN LKS 
„OLIMPIA BORUSZOWICE” 
 

W sobotę 8 sierpnia w Boruszowicach odbył się 
festyn z okazji 80-lecia Klubu Sportowego „Olimpia 
Boruszowice”. Świętowanie rozpoczęto w sportowym 
duchu – rozgrywkami na murawie. Pierwszy mecz 
rozegrali trampkarze. Wszyscy jednak czekali na 
pojedynek pomiędzy Olimpią, a Górnikiem Zabrze, 
który zakończył się wygraną Górnika (7:1). 
 

FESTYN W POŁOMII 
 

W sobotę 5 września w Połomii odbył się festyn. 
Zabawę zorganizowali sołtys Połomii, 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Połomii oraz rada 
sołecka. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy. Starsi 
i młodsi mieszkańcy mogli wziąć udział w turnieju 
siatkówki i tenisa stołowego. Odbył się również 
konkurs taneczny.  

Po zawodach sportowych rozpoczęła się 
zabawa. Na boruszowickiej scenie wystąpił zespół 
Mirosława Jędrowskiego serwując przybyłym 
gościom dużą dawkę humoru w muzycznej oprawie. 
 

Przedstawiciele Zarządu Klubu „Olimpia” wręczyli 
dyplomy i podziękowania osobom, które przyczyniły 
się do rozwoju LKS „Olimpii Boruszowice”. 
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.  
 

Organizatorzy: Klub Sportowy „Olimpia 
Boruszowice”, Gminny Ośrodek Kultury i Urząd 
Gminy dziękują wszystkim za dobrą zabawę! 
 

W loterii fantowej wygrać można było wiele 
wartościowych nagród. Zwycięzcy stali się 
właścicielami dwóch świnek wietnamskich 
ufundowanych przez Marka Brożyńskiego, a także 
dużej klatki na ptaki. Sponsorem części nagród była 
Stacja Kontroli Pojazdów w Bytomiu. Dodatkową 
atrakcją Połomskiego festynu były przejażdżki konne 
zorganizowane przez właścicieli tamtejszej stajni. 
Festyn zakończył się zabawą taneczną.  
 

Organizatorzy składają podziękowania 
sponsorom, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 
mieszkańcom Połomii oraz wszystkim życzliwym 
osobom, które miały swój wkład w przygotowaniach 
zabawy. 
 

Foto. Zabawa wciągnęła również Wójta Gminy Tworóg. 

Foto. Mieszkańcy Boruszowic tłumnie przybyli by świętować  
80-lecie klubu. 

Foto. Festyn w Połomii to okazja do zabawy dla dużych i małych. 

Foto. Konie Państwa Brożyńskich były jedną z większych atrakcji 
podczas imprezy. 
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„KRIEGERVEREIN” 
 

W każdej tworogowskiej gospodzie spotykały 
się grupy hobbystyczne, np. w jednej hodowcy 
gołębi w drugiej sympatycy piłki nożnej itd.  
W restauracji Schinkiego spotykały się służby 
mundurowe.  
 

Tak się złożyło, że żona Schinkiego była wdową 
po innym tworogowskim karczmarzu Oskarze 
Karlowsky, który prowadził wraz ze swoim ojcem 
Franzem gospodę i sklep pod wspólnym szyldem 
”Karlowsky Warehandlung, Gasthaus u. Restaurant”. 
Gospoda Oskara (posiadłość naprzeciwko kościoła) 
była dwuklasowa, w starym budynku przesiadywało 
pospólstwa, a w nowym o nazwie „Bier & 
Weinstuben” spotykali się lepsi goście. Rodzina 
Karlowsky przybyłą do Tworoga w roku 1899, jednak 
to już całkiem inna historiaR 
 

Jeśli chodzi o karczmę Schinkiego, to zachował 
się rachunek wystawiony w dn. 18.07.1925r. dla „die 
Freiwillige Feuerwehr Tworog”(OSP Tworóg), który 
mówi, że na zebraniu wypito 25 kufli piwa, a także 
wypalono 15 cygar. Najpoważniejszymi klientami 
karczmy Schinkiego byli członkowie 
„Kriegervereinu”, którzy odbywali tam swoje 
regularne spotkania i zebrania.  

 
Prapoczątki tej organizacji sięgają 1786r., kiedy 

to po śmierci Fryderyka II fizylierzy pomorscy 
utworzyli pierwszy w Niemczech związek wojacki. Po 
zakończeniu wojen: prusko – austriackiej w latach 
1864 – 66 i francusko – pruskiej 1870-71 starzy 
weterani założyli towarzystwo przyjacielskie o nazwie 
”Krieger-Militär-Kameraden” (Wojenno-Wojskowi - 
Koledzy), które w niedługim czasie zamieniło się  
w prężny związek. 

 
W naszym regionie powstał w dniu 01.03.1873r. 

„Oberschlesiesche Kriegerbund” (Górnośląski 
Związek Wojenny) z siedzibą w Gliwicach. 
Komendanturą zarządzał pułkownik - porucznik von 
Schmidt. Podległe mu jednostki mieściły się  
w Kluczborku, Sośnicowicach, Łabędach, 
Pyskowicach, Rudzińcu, Toszku, Tworogu  
i Zawadzkiem. Honorowymi członkami i patronami 
byli cesarz Wilhelm I i książę Friedrich Wilhelm zu 
Hohenlohe - Ingelfingen z Koszęcina. W Tworogu 
przewodniczącym stowarzyszenia był Anton Gawlik, 
który na oficjalnych uroczystościach występował  
w mundurze huzara.  

 
Towarzystwo prowadziło działalność 

patriotyczno-kulturalną. Odbywały się regularnie 
spotkania starych weteranów przy kuflu piwa. 
Wspominali wtedy i interpretowali dobre lub wadliwe 
rozkazy wydawane przez swoich przełożonych 
podczas bitew. Zakres działalności Kriegervereinu był 
dość szeroki, urządzano spotkania z dziećmi 
podczas świąt Bożego Narodzenia, spektakle 
teatralne, letnie wiejskie i ludowe festyny. 

Członkowie Kriegerwerein brali udział  
w pogrzebach swoich mundurowych kolegów. Starsi 
ludzie pamiętają jak 80- letni staruszkowie szli na 
zebranie pod laską, ale gdy odbywała się defilada na 
głównej ulicy, to laska przy resztkach sił nie była 
potrzebna. Karczmarz Schinke urządził weteranom  
w swoim ogrodzie strzelnicę gdzie mogli sobie 
postrzelać, zwycięzca dostawał darmowy wyszynk 
(wypitek). Zachował się wzór tarczy strzeleckiej 
używanej w tym czasie przez stowarzyszenie. Po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej zwanej też 
Wielką (1914 - 18) szeregi zasilili następni weterani, 
czyli związek miał już w swoich szeregach członków 
z trzech wojen.  
 

01.06.1930r. przed zamkiem w Tworogu został 
odsłonięty pomnik upamiętniający poległych  
w I wojnie światowej. Inicjatorami postawienia 
pomnika byli głównie członkowie Kriegervereinu, 
którzy walczyli w I wojnie światowej. To właśnie oni 
opiekowali się nim, i trzymali warty honorowe 
podczas świąt państwowych, zwłaszcza podczas ich 
patronackiego święta, które było ruchome  
i przypadało na pięć niedziel przed Wielkanocą, tzw. 
„Volkstrauertag”. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

BO TEN KRĄŻEK, ZŁOTY 
KRĄŻEKZ 
 

Z danych statystycznych wynika, że w okresie 
letnim oraz na początku jesieni zawieranych jest 
najwięcej związków małżeńskich. Co zrobić żeby 
zbliżająca się wielkimi krokami jesień nie 
zamieniła się w znienawidzony czas weselnych 
przygotowań? Przede wszystkim nie dać się 
zwariować! TWG Kurier podpowiada przyszłym 
żonom o czym nie powinni zapominać podczas 
weselnego szaleństwa. 
 

Grafik przyszłej małżonki wypełniają 
przesłuchania grup muzyków, poszukiwania 
fotografa, wizyty w cukierni, liczenie gości 
 

Foto. W 1930 r. z inicjatywy Kriegerverein-u przed Zamkiem w 
Tworogu postawiono pomnik. 
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i nieustanna kontrola budżetu. Organizacja wesela to 
ciążka i stresująca praca. Mimo to panna młoda 
powinna w tym wyjątkowym dniu wyglądać 
olśniewająco, dlatego ani przez chwilę podczas 
weselnych przygotowań nie może zapominać  
o sobie.  
 

- Już mi niosą suknię z welonem – zdanie  
z popularnej piosenki którą znają już najmłodsze 
dziewczynki. Już w dzieciństwie, każda z nas marzy 
o swoim ślubie, o tym wyjątkowym dniu w którym 
będzie czuć się jak prawdziwa księżniczka. Podstawą 
ślubnego image’u jest oczywiście wspomniana już 
suknia i welon.  
 

Czym się kierować w doborze ubioru? Przede 
wszystkim suknia powinna oddawać osobowość 
panny młodej, a nie jej siostry, mamy czy koleżanki. 
Słuchajmy więc przede wszystkim siebie. Udając się 
do salonu, jeżeli nie wiemy jeszcze dokładnie czego 
szukamy, warto wiedzieć przynajmniej czego z całą 
pewnością nie chcemy. Istotnym kryterium powinna 
być również cena. W sezonie średnia cena weselnej 
kreacji to ponad 2-3 tys. zł, dlatego zakupy najlepiej 
zostawić na okres promocji, kiedy to obniżki 
pozwalają na kupno nawet o połowę tańszej kreacji. 
Przeceny zaczynają się już w połowie wakacji i trwają 
do jesieni. Dobrym rozwiązaniem jest również 
odkupienie sukienki. W każdym mieście jest 
przynajmniej kilka komisów z sukniami ślubnymi, 
wystarczy tylko poszukać a na pewno znajdziesz coś 
dla siebie. Rozwiązaniem jest również internet,  
w którym mieści się mnóstwo ogłoszeń o sprzedaży 
sukni.  

 
Sama suknia to jednak nie wszystko. Każda  

z pań wie jak ważny jest makijaż. Jednak wszelkie 
eksperymenty makijażowe i wizyty w solarium na 
dzień przed ślubem – to kiepski pomysł. Wizażyści 
radzą tonację naturalną dobraną do typu urody. 
Dobrym rozwiązaniem jest tzw. próbny makijaż 
pozwalający uniknąć dodatkowych stresów w dniu 
ślubu. 
 

W wymarzonej i idealnie dopasowanej sukni  
z nienagannym makijażem przyszłej pannie młodej 
można poradzić jeszcze tylko jedno - herbatka  
z melisy i mięty na ukojenie nerwów oraz życzyć 
powodzeniaR 

Mirosława Kazik 
 

KURS FOTO, LEKCJA 5: CZY 
OSTROŚĆ MOŻE BYĆ 
GŁĘBOKA? 
 

Jednym z najważniejszych sposobów na 
uporządkowanie kadru jest odpowiedni dobór głębi 
ostrości. Pojęcie to oznacza obszar obrazu, w którym 
przedmioty są odwzorowane ostro. 

Głębia ostrości jest zależna od trzech czynników: 
wielkości otworu przesłony, ogniskowej obiektywu 
oraz odległości od obiektywu do punktu, na który 
ustawiana jest ostrość. Jest ona większa przy małej 
przesłonie, krótkiej ogniskowej i dużej odległości 
punktu ostrości od obiektywu. W sytuacji, kiedy 
chcemy ostro oddać wszystkie plany zdjęcia (np. 
praktycznie zawsze w pejzażu) musimy dobrać jak 
najmniejszy otwór przesłony.  
 

Przesłona jest zresztą najprostszym sposobem 
doboru głębi ostrości, bo często nie mamy wpływu na 
odległość głównego motywu od aparatu i na 
ogniskową obiektywu. Mała głębia ostrości jest  
z kolei bardzo przydatna np. w fotografii portretowej, 
pozwala bowiem wyodrębnić główną postać z tła: 

W aparatach typu kompakt, z racji ich zwartej 
konstrukcji i wynikającej z tego bardzo krótkiej 
ogniskowej obiektywu, uzyskanie małej głębi 
wymaga nie lada zachodu. Stosować trzeba 
maksymalne otwarcie przesłony i jak najdłuższe 
ogniskowe. A ponieważ oznacza to najczęściej 
długie czasy naświetlania, nieodzowne może być 
użycie statywu. 

 
Ćwiczenie praktyczne:  

Wykonaj kilka par portretów, używając 
skrajnych wartości przesłony (największa  
i najmniejsza). Zmieniaj też odległość modela od 
aparatu (blisko/daleko) oraz ogniskową – czyli 
zoom. Sprawdź, jaka kombinacja tych czynników  
w Twoim aparacie pozwala uzyskać wyraźne 
rozmycie tła. 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 
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KSIĄŻKA: ,,TWÓJ NA ZAWSZE”, SHEILA O'FLANAGAN 
 

Jeśli jesteś fanem serialu ,,Gotowe na wszystko” czy ,,Sex w wielkim mieście” to 
na pewno spodoba Ci się książka Sheili O'Flanagan pt. ,,Twój na zawsze”. Autorka 
opisuje perypetie życiowe dwóch kobiet. Iona to trzydziestoparoletnia agentka 
nieruchomości, która doskonale wie czego chce. Po kilkumiesięcznej znajomości 
poślubia mężczyznę swoich marzeń – sporo starszego od niej Franka. Uparcie starają 
się o potomstwo, chodź bez powodzenia. Druga bohaterka powieści to Sally, 
dyrektorka szkoły, szczęśliwa mężatka z dwudziestoletnim stażem, którego owocem 
jest siedemnastoletnia Jenny. Kiedy Sally odkrywa, że jest w ciąży, nie bardzo wie jak 
na tę wiadomość zareaguje jej cudowny, wyrozumiały, chodź wiecznie zapracowany 
mąż Frank. 
 

Jedna kobieta pragnie dziecka lecz nie umie zajść w ciążę. Druga, jest 
przerażona swoim ,,błogosławionym stanem”. Jak potoczy się ich życie? Czy to 
przypadek, że ich mężowie mają takie samo imię? Co łączy te dwie kobiety? Pełna 
ciepła opowieść o dziwnych zbiegach okolicznościach - zapraszamy do lektury. 
Książkę znajdziecie na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu. 

 

MUZYKA: „GROTOWSKI ZWIERZCHOWSKA. NAJWIĘKSZE 
HITY” 
 

Czy ktoś wie, co powie wykształcona polonistka po wejściu bosą nogą  
w krowi placek? Niełatwa to zagadka a odpowiedź może być zaskakującaR 
Tym razem zapraszamy w krainę łagodnego, mądrego humoru autorstwa 
Andrzeja Waligórskiego. Olek Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska są 
uznawani za najlepszych wykonawców tekstów, nieżyjącego już niestety, 
Andrzeja. Na płycie umieszczono dobrze skomponowany zestaw piosenek, 
który znakomicie wprowadzi nas w jego przepełniony humorem świat postaci 
może i wymyślonych, ale jakże bliskich i rozpoznawanych. Uśmiech pozostaje 
na twarzy długo jeszcze po wysłuchaniu ostatniego utworu. A jeszcze dłużej 
pozostaje w głowie niejedna refleksja, obudzona przez cięte, często wręcz 
rubaszne dywagacje Waligórskiego.  

 

FILM: „WROGOWIE PUBLICZNI” 
 

Lata 30-te. W USA panuje Wielki Kryzys, a jego skutkiem jest rozwój grup 
przestępczych, które stają ponad prawem i wprowadzają chaos w codziennym życiu 
bankierów i przedsiębiorców. Wśród tłumu gangsterów rysuje się charyzmatyczna 
postać Johna Dillingera (w tej roli Johnny Depp). Fabuła zaczyna się od wyjścia 
głównego bohatera z więzienia, do którego trafił po jednym z nieudanych napadów. 
Jak na lekkie kino sensacyjne przystało, historia kręci się wokół dwóch wątków – 
rabunków i miłości. Z jednej strony jest to opowieść o dynamicznym gangsterskim 
życiu związanym z szybkim umieraniem, z drugiej zaś o wielkim uczuciu dwojga 
kochanków. Niespokojne życie Johna kłóci się z potrzebą stabilizacji i spełnionej 
miłości u boku Billie Frechette (w tej roli Marion Cotillard). 
 

Dodam, że utwory w większości były rejestrowane podczas wieczorów kabaretowych, festiwali studenckich. 
Niektóre musiały zmagać się z cenzurą, chociaż aż tak niecenzuralne nie są R 
Płyta jest praktycznie nieosiągalna w większości sklepów muzycznych. Natomiast można ją upolować  
w Internecie, tam też znaleźć można pozostałe płyty Olka i Małgosi z piosenkami Andrzeja Waligórskiego. 
 

Dużą zaletą filmu jest to, że jest on oparty na faktach. Fenomen Johna Dillingera polega na tym, że jest on 
reprezentantem starej szkoły gangsterskiej, kojarzącej się wręcz z Dzikim Zachodem – dzięki czemu staje się 
idolem społeczeństwa. W czasach charakteryzujących się brakiem zaufania do systemów bankowych Dillinger 
nawet specjalnie nie ukrywa swoich intencji, a z rabunków robi swoiste show, któremu przyklaskuje 
społeczeństwo. Film dosyć przewrotnie podchodzi do tematu sprawiedliwości. Ze złodzieja czyni bohatera 
tłumów, odsuwając jednocześnie na dalszy plan prawoR 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

INWESTYCJE W GMINIE 
 

Jesień z punktu widzenia działań 
inwestycyjnych to gorący okres. Należy się 
spieszyć z zamknięciem robót, tak by zimowa 
aura nie przeszkodziła w dokończeniu prac 
budowlanych i innych. Oto zadania inwestycyjne 
przewidziane do zakończenia jeszcze tej jesieni. 
 
- ŚCIEŻKA ROWEROWA TWORÓG – NOWA WIEŚ 

W zadaniach inwestycyjnych na rok 2009 
zaplanowano budowę chodnika – ścieżki rowerowej 
pomiędzy sołectwami Tworóg i Nową Wsią. Zgodnie 
z porozumieniem miedzy Gminą Tworóg  
a Nadleśnictwem Brynek, ścieżka przebiegać będzie 
na terenie leśnym – równolegle do drogi asfaltowej.  

 
Koszt budowy ścieżki utwardzonej  atestowanym 

tłuczniem o długości ok. 380m to 33 100,00zł. Termin 
zakończenia budowy przewidywany jest do połowy 
września, jednak ścieżka zostanie oddana do użytku 
dopiero po stworzeniu projektu oznakowania i jego 
wykonania, do czego zobowiązało się Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach.  
 

- CHODNIK W BORUSZOWICACH 
W Boruszowicach przy ulicy Szkolnej wreszcie 

doczekamy się chodnika – bezpiecznego przejścia 
dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 
tej miejscowości. Koszt budowy chodnika został 
oszacowany na około 153 000,00 zł. Kwota ta 
zostanie sfinansowana częściowo z budżetu gminy 
oraz w części z pozyskanych środków Unii 
Europejskiej. Przewidywany termin zakończenia 
robót to koniec listopada 2009r. 
 
- CHODNIK W TWOROGU 

Zakończyły się prace w ramach zadania 
inwestycyjnego – budowy chodnika przy ulicy 
Mickiewicza w Tworogu. Budowa trwała na przełomie 
lipca i sierpnia, jej koszt to 173 000,00zł.  Ulica 
Mickiewicza łączy się z ulicą Wiejską w Brynku, 
stanowi połączenie między dwoma sołectwami, to 
również droga dojazdowa do szkoły dla młodzieży  
z Tworoga uczącej  się w Gimnazjum i  Zespole 
Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława 
Morawskiego w Brynku.  

 
Powstanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz młodzieży korzystającej z drogi. 
W przyszłym roku planowany jest dalszy etap 
budowy chodnika na ulicy Wiejskiej w Brynku. 
Obecnie przygotowywany jest projekt drugiej części 
tej inwestycji. 
 

- DROGI GMINNE 
Z inwestycji drogowych planowane są dwie 

budowy dróg wraz z nawierzchnią asfaltową. Będą 
to: droga przy ulicy Dębowej w Tworogu oraz droga 
przy ulicy Piastów w Hanusku. Koszt pierwszej 
inwestycji oszacowano na około 114 000,00zł, 
natomiast koszt drugiej inwestycji to 98 000,00zł.   

 
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 

projektów wyżej wymienionych inwestycji natomiast 
realizację i zakończenie budowy tych dróg 
przewiduje się do końca listopada 2009r. 
 

- OŚWIETLENE – BORUSZOWICE, BRYNEK 
W zadaniach inwestycyjnych dotyczących oświetlenia 
dróg zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicy 
bocznej do ulicy Armii Krajowej w Boruszowicach 
oraz ulicy Kasztanowej w Brynku. Pierwsze zadanie 
– oświetlenie w Boruszowicach - zostało już 
wykonane i kosztowało gminę około 20 000,00 zł. 
Mieszkańcy ulicy Kasztanowej muszą poczekać na 
zakończenie prac do końca października. Koszt tej 
inwestycji to 13 500,00zł. 

Foto. Dzięki ścieżce rowerowej dojazd dzieci do szkoły 
będzie bezpieczny. 
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- PRZESZKOLE W WOJSCE 
Po zakończeniu procedury przetargowej 

rozpoczęto prace przy przebudowie i rozbudowie 
przedszkola w Wojsce. Koszt I etapu inwestycji to 
132 000,00zł , obejmuje on między innymi: budowę 
klatki i wejścia głównego, przełożenie przyłączy 
wodnokanalizacyjnych, wykonanie dachu  
z pokryciem. 
 

Ogólny koszt całego zadania inwestycyjnego to 
483 000,00zł, jego realizację  przewidziano na lata 
2009 – 2010. 
 

ASFALT NA ULICY REJA  
W TWOROGU 

W ramach remontów cząstkowych dróg 
gminnych udało się wyremontować i położyć 
nową nawierzchnię na ulicy reja w Tworogu.  
Przeznaczono na ten cel 60 000,00zł. 
 

ŚWIĘTO PIECZONEGO 
KARTOFLA W KOTACH 

Organizatorzy: 
• Starostwo Tarnogórskie,  
• Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu,  
• Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sołectwa 

Koty 
• Rada Sołecka z Kotów  

 
zapraszają na  

Święto Pieczonego Kartofla 
 

Impreza odbędzie się  
 

26 września w Kotach  
od godz. 18.00  

 
Biesiadę prowadzić będzie Marek Biesiadny. 

W programie wiele konkursów, między innymi 
konkurs na najsmaczniejszą potrawę z kartofla.  

 
Dla uczestników organizatorzy  

przygotowali wielką niespodziankę!!! 
 

OGŁOSZENIE 
 
Jak zwykle w nowym roku szkolnym, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
proponuje szereg zajęć i warsztatów 
dla mieszkańców Gminy:  
 
1. Nauka gry na instrumentach 
klawiszowych  oraz nauka gry na 
gitarze. 
 

• Zajęcia indywidualne,  
• Zapisy i dodatkowe informacje - piątki  

w godzinach od 15:30 do 18:30  
w Gminnym Ośrodku Kultury, tel. 032 
285 74 92. 

 
2. Zespół tańca nowoczesnego 
 

• Zajęcia adresowane do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum,  

• Informacja i zapisy wtorki i piątki  
w godzinach od 16:00 do 17:00  
w Gminnym Ośrodku Kultury, tel. 032 
285 74 92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Dziewczyny z zespołu podczas występu na 
tegorocznych obchodach Dni Tworoga 

 
 
3. Warsztaty Decoupage 
 

• Warsztaty odbędą się w dniu  
26 września o godzinie 16.00,  

• Czas trwania około 3 – 4 godzin  
• Uczestnicy warsztatów będą zdobić 

lustro.  
• Opłata za udział w kursie - 50zł/os 

obejmuje koszt zakupu materiałów.  
• Zapisy i bliższe informacje pod numerem 

telefonu 032 285 74 92. 
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Po przybyciu na miejsce tegoroczni starości 
Dagmara i Michał Zawiślok wręczyli Wójtowi Gminy 
bochen chleba. Tym symbolicznym gestem oficjalnie 
rozpoczęto świętowanie. Przybyłych ciepłym słowem 
przywitał Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. Nie 
zabrakło również kotowskiego akcentu: Weronika 
Kimla wyrecytowała wiersz Ireny Jonecko, 
mieszkanki Kotów. 

DOŻYNKI 2009 
 

W tym roku gospodarzami gminnych dożynek 
byli mieszkańcy Kotów. To w tej miejscowości 
przy stadionie LKS „Orzeł Koty” słowem, 
śpiewem i tańcem świętowano zakończenie 
zbiorów plonów.  
 

Główne dożynkowe obchody odbyły się  
w niedzielę 30 sierpnia, jednak już w sobotę można 
było bawić się na dyskotece, którą poprowadził  
dj Sośnica. W sobotę odbył się również Turniej skata 
zorganizowany przez Klub Sportowy „Orzeł Koty”.  
16 uczestników walczyło o Puchar Wójta Gminy 
Tworóg. Zwycięzcą okazał się Alfons Ziaja. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Niedzielne świętowanie tradycyjnie rozpoczęto 
uroczystą mszą świętą w intencji rolników. Po mszy 
spod kościoła w Kotach wyruszył barwny korowód. 
Pochód przeszedł ulicami miejscowości, między 
pięknie udekorowanymi posesjami. 

Ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą 
posesję organizowanego przez Wójta Gminy.  
I miejsce przyznano Łucji i Janowi Imach, II – Róży  
i Engelbertowi Krok oraz III – Beacie i Joachimowi 
Imach. Rozstrzygnięto również konkurs 
Przewodniczącej Rady Gminy na najpiękniejszą 
koronę żniwną, który zwyciężyła korona z Nowej Wsi 
(szczegóły zob. str 8-9). Po zakończeniu części 
oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowo – 
artystyczna: pokaz mody, koncert orkiestry dętej  
z Kotów, biesiada śląska w wykonaniu zespołu 
„Disco Full”  i wieczorna zabawa taneczna. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznego 
święta plonów. 
 

Czas przemarszu umilała orkiestra dęta z Kotów. 
Dożynkowy korowód zdobiły korony żniwne niesione 
przez rolników i strażaków. Za nimi szli mieszkańcy 
Kotów ubrani w stroje ludowe, przedstawiciele władz 
z zaproszonymi gośćmi. Korowód zamykał 
przystrojony traktor z mieszkańcami Świniowic. 
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AIKIDO – REKREACJA CZY SZTUKA 
WALKI? 
 

Pewnie większość z nas widziała efektowne 
techniki walki pokazywane w licznych filmach  
z udziałem Stevena Seagala. To najczęściej 
właśnie aikido, bowiem w tej sztuce Seagal 
posiada wysoki stopień mistrzowski (7 dan) obok 
czarnych pasów w karate, judo i kendo. 

 
A czym jest obecnie aikido, szczególnie w tej 

formie, jaką możemy spotkać na naszym własnym 
podwórku? Cóż, najprostsza odpowiedź jest taka – 
jest tym, co chcemy z niego uczynić. Bowiem jest to 
niezwykle elastyczna forma ruchu, która może 
przybrać bardzo utylitarny charakter, jak również 
może służyć wyłącznie rekreacji.  
 

Twórca aikido Morihei Ueshiba nadał tej sztuce 
niezwykle defensywny charakter, eliminując z niej 
praktycznie wszystkie techniki ataku. Stąd też na 
pewno nie jest to umiejętność, która może się szybko 
przydać w samoobronie. Oczywiście po kilku latach 
intensywnego treningu można już mówić o pewnych 
walorach praktycznych, ale dość powszechna jest 
opinia praktyków aikido, że realna skuteczność aikido 
wymaga kilkunastu lat treningu i w znacznym stopniu 
zależy od indywidualnych predyspozycji ćwiczącego. 
 

Ueshiba stworzył aikido jako platformę 
współdziałania, porozumienia, magnes skupiający 
ludzi, bez względu na narodowość, poglądy 
polityczne, wiek, płeć, sprawność fizyczną.  
 

I tak jest w istocie, aikido w wyjątkowy sposób 
uczy szacunku dla partnera oraz współpracy – należy 
pamiętać, że praktycznie wszystkie techniki 
wykonywane są z partnerem. Rozwija 
wszechstronnie organizm a ponieważ nie jest 
sportem siłowym ani też nastawionym na 
wytrzymałość (jak inne, agresywne sztuki walki – 
karate, taekwondo, boks itp.) nie powoduje takiej 
ilości kontuzji. Dlatego też jego uprawianie nie jest 
ograniczone do ludzi młodych i wyjątkowo sprawnych 
fizycznie.  

 
Warto też wspomnieć, że w tej sztuce walki nie 

ma rywalizacji, nie organizuje się żadnych zawodów, 
jedynie pokazy. Trening aikido pozwala w dużym 
stopniu regulować intensywność z jaką wykonywane 
są ćwiczenia. Techniki można wykonywać zarówno  
z pełną siłą i szybkością, jak też wolniej, we własnym 
 

tempie. Nie przesądza to wcale o ich poprawności. 
Zresztą techniki są dość skomplikowane ruchowo, 
ich właściwe wykonanie wymaga bardzo wielu 
powtórzeń ze stopniowym zwiększaniem tempa.  
 

Istotnym elementem treningu są ćwiczenia 
rozciągające, wzmacniające stawy, ścięgna  
i mięśnie. Duża elastyczność całego ciała pojawia się 
w dość szybkim czasie – zaznaczam, bez względu 
na wiek.  
 

Spora porcja ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz 
wyrabiających zwinność, skoczność pozwala niejako 
przy okazji znakomicie wzmocnić cały organizm. 
 

Skutecznie wykształca również orientację 
przestrzenną i zmysł równowagi. Uczy właściwego 
oddychania i rozluźniania ciała, nawet (a może 
przede wszystkim) w trakcie efektownych rzutów  
i związanych z nimi upadków. 
 

Aikido świetnie nadaje się jako forma zajęć 
ruchowych dla dzieci. W atmosferze zabawy,  
w trakcie sporej ilości gier ruchowych znakomicie 
kierunkuje i rozwija niespożyte pokłady energii 
naszych milusińskich. 
 

Wszystkich, którzy chcieliby wypróbować czym 
jest dla nich aikido, zapraszamy na stronę: 
www.aikido-tg.eu. Znaleźć tam można informacje  
o zajęciach dla dorosłych i dla dzieci, które 
prowadzone są na sali gimnastycznej LO im.  
S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.  
 

Dzieci mogą ćwiczyć od 6-go roku życia, 
natomiast nie ma górnej granicy wieku dla dorosłych. 
Niezbędne są tylko dobre chęci i odrobina 
wytrwałości! 

Piotr Gansiniec 
 

Okładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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