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Poniedziałek, 9 listopada 2009 
Nr 21, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 500 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 

  

Choć za oknem jeszcze jesień, 
przygotowania do karnawału już 

się zaczęły8 
STR. 10 

 

TWG KURIER 
Sesja XLVI 
- Podatki 2010 
- Ubóstwo, bezrobocie, 
uzależnienia i przemoc – statystyki 
gminne 

STR. 4  
 
Prawnik 
Czy złośliwe wprowadzanie w błąd 
jest wykroczeniem? 

STR. 3 
  

Hobbysta 
Takich sukcesów jeszcze nie było! 
Podsumowanie sezonu lotowego 
2009. 

STR. 6 
  

Pod lupą 
Jak zmieniał się kościół w Wojsce 
na przestrzeni lat 
 

STR. 7 
Kulturalnie 
- Międzynarodowe kontakty 
uczniów szkoły podstawowej 
- Historia pewnej apteki 
- Tworoskie przedszkole 
wyróżnione Europejską Odznaką 
Jakości 
 

STR. 9 
Na bieżąco 
- Sprawdź na co zostaną 
przeznaczone pieniądze z 
Funduszu Sołeckiego 
- Co z tą drogą? Remont w 
centrum Tworoga zbliża się do 
końca 

STR. 15  
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Listopadowy numer TWG Kuriera to przede 
wszystkim informacje związane z organizacją życia  
w Gminie. Dowiecie się jakie podatki będą 
obowiązywały w Gminie w 2010 roku, ile wydano 
licencji na prowadzenie usług taksówkowych, a także 
jak zmieni się sposób naliczania opłaty targowej. 
Ponadto dowiecie się na co przeznaczone zostaną 
pieniądze z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych 
miejscowościach.  
 

W tym miesiącu prezentujemy również relacje  
z wydarzeń społecznych i kulturalnych takich jak 
wizyta Duńczyków w Szkole w Tworogu, 75 rocznica 
konsekracji Kościoła w Wojsce,  
czy przedsylwestrowego spotkania w GOK.  
 

Informujemy także o zmianie w redakcji.  
Za dotychczasową współpracę dziękujemy 
Mirosławie Kazik. Nowym redaktorem terenowym 
została Agnieszka Roter, której życzymy wielu 
ciekawych tematów i sygnałów od naszych 
mieszkańców. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
PRAWNIKMMMM...MMMMMMMMMMMM..s.3 
- Wykroczenia 
 
SESJAMMMM.............MMMMMMMMMM....s.4 
- Licencja na Taxi 
- Nowe zasady naliczania opłaty targowej 
- Policja ostrzega przed pseudofachowcami 
- Podatki 2010 
- Problemy społeczne naszej gminy 
- Egzamin gimnazjalny 2009 
 
HOBBYSTAMMMMMMMMMMMMMMM.M.s.6 
- Dobry lot! 
 
GMINA POD LUPĄMMMMMMMMMMMMM.s.7 
- 75 lat historii kościoła w Wojsce 
- Zawody latawcowe 
 
KULTURALNIEMMMMMMMMMMMMMMMs.9 
- Goście z Danii w Tworogu 
- Sylwestrowe kreacje i karnawałowy makijaż 
- E-Twinning 
- St. Marien-Apotheke 
- Czas innowacji 
- TWG Kobieta / Mężczyzna 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEŻĄCOMMMMMMMMMM...MMM......s.15 
- Wydatki sołeckie na 2010 
- Remont na finiszu 
- Spichlerz Górnego Śląska udziela dotacji 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Agnieszka Roter – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Izabela Cogiel, Piotr Gansiniec, s. Maria Gorczyca, Anna Rogala-Goj, Sabina Szczepaniak, Anna Wallach, 

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 

WYKROCZENIA 
 

Polskie prawo wyróżnia na wzór francuski trzy 
rodzaje czynów karalnych, opisujących zachowania 
ludzi nacechowane negatywnym oddziaływaniem na 
społeczeństwo. Za popełnienie czynu karalnego, jak 
sama nazwa wskazuje, grozi kara. Pierwsze dwa 
rodzaje składające się na pojęcie przestępstwa to 
występki i zbrodnie. O karach grożących za ich 
popełnienie pisałem w ostatnim artykule. Trzecim 
rodzajem są wykroczenia – bardziej powszechne  
i zwykle mniej szkodliwe dla społeczeństwa od 
występków i zbrodni. Dwa pierwsze rodzaje czynów 
karalnych są w głównej mierze opisane w Kodeksie 
karnym. Wykroczeniami zajmuje się natomiast 
Kodeks wykroczeń. 
 

Za popełnienie wykroczenia grozi szereg kar. 
Począwszy od najłagodniejszej nagany, przez 
grzywnę po karę aresztu. Odpowiedzialności karnej 
za wykroczenie podlega osoba, która ukończyła  
17 lat. Kara aresztu wymierzana jest w dniach, 
maksymalnie 30 dni i jest niezwykle rzadką karą, ze 
względu na raczej mało znaczący charakter 
popełnionego czynu. Rzadko za wykroczenie 
wymierzana jest również nagana. Najbardziej 
powszechna jest kara pieniężna w postaci grzywny, 
która może wynieść za wykroczenie nawet 5000 zł. 
Należy pamiętać, iż nie zawsze musimy ponieść karę 
za popełnienie wykroczenia. Art. 41 Kodeksu 
wykroczeń stanowi, że w stosunku do sprawcy czynu 
można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, 
zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu 
innych środków oddziaływania wychowawczego. 
Przy popełnieniu drobnego wykroczenia możemy 
zawsze prosić stróżów prawa o wyrozumiałość  
i udzielenie pouczenia. Rezultat w postaci braku 
mandatu niestety nie jest gwarantowany. 

 
Jakie zachowania mogą być uznane za 

wykroczenia? Najbardziej rozpowszechnione to 
łamanie przepisów ruchu drogowego. Przekraczając 
dozwoloną prędkość, przechodząc przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych, parkując samochód na 
zakazie itd. popełniamy wykroczenie. Ponadto wiele 
czynności na pierwszy rzut oka niepozornych, może 
skończyć się odpowiedzialnością w postaci kary za 
wykroczenie. Przykładowo tylko wymienić można: 
kąpiel w niedozwolonym miejscu, żebranie w miejscu 
publicznym (odpowiada osoba która ma środki do 
egzystencji a mimo to trudni się żebractwem), 
zakłócanie spokoju i ciszy nocnej, używanie oleju 
opałowego do celów napędowych, umieszczenie bez 
zezwolenia lub w miejscu nieprzeznaczonym do tego 
ogłoszenia, plakatu itp., szczucie psem, złośliwe 
wprowadzenie w błąd lub niepokojenie osoby, 
kradzież rzeczy o wartości nie przekraczającej 250zł, 
 

kradzież owoców, warzyw i kwiatów z cudzego 
ogrodu, nabywanie biletu wstępu na imprezę 
sportową, artystyczną, rozrywkową w celu 
odsprzedaży z zyskiem, niszczenie roślinności, 
deptanie trawnika na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, zaśmiecanie miejsc publicznych, 
używanie nieprzyzwoitych słów w miejscu 
publicznym, dokonywanie w nieswoim lesie wyrębu 
gałęzi, korzeni lub krzewów, wydobywanie w takim 
lesie żywicy, soku brzozowego, obrywanie szyszek, 
zdzieranie kory, nacinanie, uszkadzanie drzew, 
zanieczyszczanie czy zaśmiecanie lasu, rozgarnianie 
ściółki i niszczenie grzybów i grzybni w lesie, 
puszczanie psa luzem w lesie.  
 

Zasadą jest, iż sprawca wykroczenia ponosi karę 
orzeczoną przez sąd. Sąd po przeprowadzeniu 
rozprawy wydaje wyrok ustalający winę oraz karę. 
Istnieją jednakże postępowania szczególne w tym 
postępowanie mandatowe. Postępowanie te 
prowadzi głównie Policja. Znane chyba wszystkim 
polega na tym, że funkcjonariusz może nałożyć 
mandat karny, gdy schwyta sprawcę wykroczenia na 
gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu 
wykroczenia, albo gdy stwierdzi popełnienie 
wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a 
nie zachodzi wątpliwość co do osoby, która dokonała 
wykroczenia. W postępowaniu mandatowym można 
nałożyć grzywnę do 1000 zł. Mandat może być 
gotówkowy, kredytowany lub zaoczny. Mandatem 
gotówkowym można wymierzyć grzywnę tylko osobie 
czasowo przebywającej w naszym kraju lub nie 
mającej stałego miejsca zamieszkania czy pobytu. 
Mandat kredytowany, wydany wobec wszystkich 
innych osób, powinien być zapłacony w ciągu 7 dni 
od daty wystawienia. Mandat zaoczny wydawany jest 
podczas nieobecności sprawcy, jeżeli nie zachodzi 
wątpliwość co do jego personaliów. Wskazuje on 
gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia 
skazany może uiścić grzywnę. Możemy odmówić 
przyjęcia mandatu lub nie zapłacić grzywny  
z mandatu zaocznego. Wówczas organ, którego 
funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu  
z wnioskiem o ukaranie. Wtedy to właściwy sąd 
będzie orzekał i ewentualnie wymierzał karę za 
popełnienie wykroczenia. Zwykle, w razie skazania, 
oprócz kary sprawca będzie musiał zapłacić koszty 
sądowe. Jednakże w sądzie będziemy mieli prawo 
przedstawić swoje racje, przesłuchać świadków  
i próbować wykazywać swoją niewinność. 
 

Prawo przewiduje możliwość uchylenia 
przyjętego mandatu. Jeżeli w ciągu 7 dni od jego 
podpisania złożymy wniosek do właściwego sądu, 
sąd wyznaczy posiedzenie i jeśli grzywnę nałożono 
za czyn niebędący czynem zabronionym jako 
wykroczenie, uchyli mandat.  

Łukasz Frączek 

TWG PRAWNIK 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XLVI 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 26 października 
2009r.: 
 
− podjęto uchwałę w sprawie opłaty od posiadania 

psów. Mieszkańcy Gminy Tworóg za posiadanie 
psa powinni opłacić roczną stawkę w wysokości 
31,00zł. Za każdego następnego psa 
posiadanego przez osobę fizyczną stawka 
roczna wynosi 15,50zł. Opłaty nie pobiera się od 
osób, których pies jest pomocą dla 
niepełnosprawnych. Opłaty nie muszą uiszczać 
również mieszkańcy powyżej 65 roku życia 
prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe 
posiadający jednego psa, oraz osoby, których 
psy wykorzystywane są do pilnowania 
gospodarstw rolnych. (uchwała nr 
XLVI/491/2009) 

− podjęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku 
leśnego na terenie Gminy Tworóg (uchwała nr 
XLVI/494/2009) 

− podjęto uchwałę w sprawie trybu  
i szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej (uchwała nr 
XLVI/495/2009) 

− przeznaczono do zbycia dwie nieruchomości: 
działkę w części budowlaną przy ulicy 
Słowackiego w Tworogu (uchwałą nr 
XLVI/498/2009) oraz działkę budowlaną  
w Boruszowicach na rogu ulicy Ks. S. Łysika  
i ul. Traugutta (XLVI/499/2009). Nieograniczony 
przetarg na obie nieruchomości zostanie 
ogłoszony w 2010 roku. 

 

LICENCJA NA TAXI 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której  
w 2010 roku w Gminie będzie można uzyskać 5 
sztuk licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką. Do tej pory na terenie Gminy Tworóg nie 
było chętnych, którzy chcieliby świadczyć takie 
usługi. Sytuacja zmieniła się, kiedy do Urzędu Gminy 
zgłosiła się osoba, która chciała zarejestrować taką 
działalność. Okazało się, że Gmina nie posiada 
uchwały na 2009, która uprawniałaby do wydania 
takiej licencji.  

 
By uniknąć podobnych sytuacji w przyszłym roku, 

już teraz zadecydowano, że w 2010 roku będzie 
można uzyskać 5 takich licencji. Osoby, które myślą 
o własnej działalności, jednak nie mają jeszcze 
pomysłu, mogą się zastanowić nad usługami 
taksówkowymi. (uchwała nr XVLI/500/2009). 

 

NOWE ZASADY NALICZANIA 
OPŁATY TARGOWEJ 
 

Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę, która 
ustala stawki opłat pobieranych od handlowców 
sprzedających towary na targowiskach w Gminie 
Tworóg. Do tej pory stawki były określone dla 
stanowisk handlowych do 3m² i powyżej 3m². Od 
opłaty zwolnieni byli rolnicy z terenu Gminy Tworóg. 
Po zmianie przepisów dotyczących pomocy 
publicznej, zwolnienia na dotychczasowych 
zasadach nie będą już możliwe. Dlatego Rada Gminy 
próbowała znaleźć takie rozwiązanie, które nie 
obciążyłoby zbytnio sprzedających, a z drugiej strony 
nie zmniejszyło wpływów. Za najrozsądniejszą 
propozycję uznano pomysł, by pobierać dzienną 
opłatę od wszystkich handlujących w wysokości 
0,50zł od każdego rozpoczętego metra 
kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu. 
 

Opłaty sprzedawcy będą uiszczać u inkasenta,  
w tym samym dniu, w którym dokonywana będzie 
sprzedaż. Dokładną treść uchwały nr XVLI/493/2009 
można znaleźć na stronie internetowej. 

 

POLICJA OSTRZEGA PRZED 
PSEUDO FACHOWCAMI 
 

Na sesji Rady Gminy Tworóg, Kierownik 
Posterunku Policji w Tworogu asp. szt. Karol 
Kordiaka przedstawił dane ukazujące zagrożenia 
przestępczością w naszej gminie. Poinformował, iż 
zanotowano spadek zawiadomień o przestępstwach 
w stosunku do poprzedniego roku. I tak w pierwszym 
półroczu 2009 roku nastąpiło 5 kradzieży wraz  
z włamaniem i 21 kradzieży mienia, razem 26 
zdarzeń kryminalnych, co stanowi spadek o 6 
zdarzeń w porównaniu do 2008 roku. Najwięcej 
przestępstw to kradzież elementów metalowych na 
szlaku PKP. Liczba włamań i kradzieży mienia 
spadła. Najbardziej zagrożonymi miejscowościami 
są: Tworóg, Brynek, Boruszowice. 
 

Policjant przestrzegł przed zagrożeniem ze 
strony oszustów – pseudo fachowców. Poinformował 
o niedawnym wydarzeniu, kiedy pod nieobecność 
gospodarzy taki właśnie fachowiec okradł swoich 
zleceniodawców na 20 000,00zł. Często zatrudniając 
pracowników do remontu, ludzie nie znają nawet 
imienia i nazwiska „specjalisty”, a pozostawiają mu 
pod swoją nieobecność cały dobytek. Policjant prosił 
o ostrożność ze strony mieszkańców. 
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TWG KURIER – SESJA 

długotrwale, osoby do 25 roku życia i ludzie bez 
kwalifikacji zawodowych. GOPS w Tworogu pomaga 
bezrobotnym mieszkańcom w formie finansowej 
(wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, 
dożywianie dzieci w szkole, pokrywa koszty zakupu 
biletu miesięcznego przy poszukiwaniu pracy). Osoby 
poszukujące pracy korzystają z pomocy powiatowego 
Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, z którym 
współpracuje Gmina Tworóg. Dzięki temu na terenie 
Gminy bezrobotni mają możliwość podjęcia prac 
społecznych i robót publicznych. 
 

Rodziny, które korzystają z pomocy socjalnej 
borykają się z dodatkowymi problemami. W ciągu 9 
miesięcy bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej udzielił specjalnej pomocy 12 rodzinom. 
W 2 rodzinach winę ponosi nadmierne spożycie 
alkoholu przez mężczyzn, co prowadzi do agresji 
wobec rodziny. W celu wsparcia tych rodzin GOPS 
współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Gdy problem alkoholowy 
dotyka również dzieci, GOPS współpracuje  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tarnowskich Górach. Osoby uzależnione i ich 
rodziny mogą liczyć na pomoc materialną tzn zasiłki 
celowe i okresowe oraz pomoc finansową w formie 
talonów do sklepu, opłacania energii i czynszu,  
a także dożywiania dzieci w szkołach i 
przedszkolach. Trzeba zaznaczyć, że wśród ludzi, 
którzy są dotknięci tego typu problemami niestety są 
osoby obojętne,  które nie chcą wprowadzać żadnych 
zmian w swoje życie. Są jednak również osoby, które 
próbują poprawić swój byt np. bezrobotni 
korzystający z kursów i szkoleń, czy uzależnieni 
przyjmujący pomoc i podejmujący się leczenia.  

 
Agnieszka Roter 

(źródło: informacja Dyrektora GOPS w Tworogu z posiedzenia 
Komisji Społecznej Rady Gminy Tworóg w dniu 23.10.2009r.) 
 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 
 

Na sesji Wójt Gminy przedstawił informację  
z realizacji zadań oświatowych w Gminie Tworóg. 
Omówiono m.in. wyniki kwietniowych egzaminów 
gimnazjalnych. Egzamin składał się z trzech części: 
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej oraz 
języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego).  
Z części matematyczno - przyrodniczej uczniowie 
uzyskali nieco niższe wyniki niż w województwie  
i w kraju, tj. w gimnazjum w Brynku średnia liczba 
pkt. wyniosła 23,4, w województwie 23,6, a w kraju 
24. Z j. niemieckiego i części humanistycznej wyniki 
były wyższe od wojewódzkich i krajowych (z j. 
niemieckiego w naszym gimnazjum średnia pkt. 
wyniosła 28.5, w województwie 26,2 a w kraju 25,7,  
z części humanistycznej w gminie - 27,1 pkt.,  
w województwie 25,1 a w kraju 25,9). 
 

Warto podkreślić, że średnia liczba pkt. w obu 
częściach egzaminu gimnazjalnego (cześć 
humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza)  
w stosunku do roku ubiegłego wzrosła. 
 

PODATKI 2010 
Uchwała XLVI/492/2009 Rada Gminy Tworóg ustaliła 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2010 rok. W porównaniu do roku 2009 wysokość 
opłat wzrośnie o 3,5%. Wzrost ten wynika ze 
wskaźnika inflacji. Oto nowe stawki podatku od 
nieruchomości: 
 
Podatek od: Stawki 

2009 
(zł/m²) 

Stawki 
2010 

(zł/m²) 

gruntów pod działalność gospodarczą 0,74 0,76 

gruntów pozostałych, w tym pod działalność 
organizacji pożytku publicznego 

0,22 0,23 

budynków mieszkalnych wybudowanych do 
1939r. 

0,59 0,61 

budynków mieszkalnych wybudowanych po 
1939 r. 

0,62 0,64 

budynków lub innych części przeznaczonych 
na działalność gospodarczą 

16,14 16,62 

budynków przeznaczonych na dział. Gosp. W 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

3,80 3,91 

budynków przeznaczonych do 
przechowywania samochodów 

4,10 4,22 

budynków letniskowych 6,64 6,84 

budynków pozostałych, w tym pod działalność 
organizacji pożytku publicznego  

3,76 3,87 

 

PROBLEMY SPOŁECZNE 
 

Na co dzień każdy z nas ma do czynienia  
z jakimiś problemami. Jednych spotykają drobne 
potknięcia, drudzy muszą stawiać czoło 
większym problemom jakimi są ubóstwo, 
bezrobocie, uzależnienie lub przemoc. Nie 
wszyscy potrafią sami sobie poradzić, ale 
również nie każdy chce przyjąć pomoc od innych. 
 

W Gminie Tworóg również dostrzegamy wiele 
kłopotliwych sytuacji życiowych. Trudno 
jednoznacznie zdefiniować problem ubóstwa. Przede 
wszystkim są to trudne warunki materialne, brak 
pieniędzy. Niejednokrotnie bezsilność wiąże się  
z ucieczkami w uzależnienia, agresję – chęć 
wyładowania się na innych, często na bliskich 
osobach, niestety to pogłębia sytuację kryzysową. W 
naszym otoczeniu największą liczbę osób żyjących w 
ubóstwie stanowią ludzie w wieku od 35 – 55 lat 
mieszkający w rodzinach z 2-3 dzieci. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą osobą 
potrzebującym. Zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej kwota dochodu pozwalająca na 
uzyskiwanie bezzwrotnej pomocy wynosi 477 zł dla 
jednoosobowych gospodarstw domowych oraz  
w przypadku potrzebujących rodzin - 351 zł na osobę 
w rodzinie.  

 
Problemy finansowe są wywołane miedzy innymi 

brakiem pracy. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Gminie Tworóg to 188 osób. W tym 
największą liczbę stanowią bezrobotni 
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DOBRY LOT! 
 

Jesień to dla wielu sportowców pora 
podsumowań. Hodowcy gołębi pocztowych  
z naszej gminy zakończyli już sezon lotowy. 
Teraz pozostaje zebrać laury, a tych miniony 
sezon przyniósł wiele.  
 

10 października w domu związkowym Oddziału 
Tworóg Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych odbyło się tradycyjne podsumowanie 
minionego sezonu lotowego hodowców gołębi 
należących do Sekcji II Boruszowice. Sekcja liczy 24 
członków zamieszkujących nieomal wszystkie 
miejscowości Gminy Tworóg (z Tworoga - 6, 
Boruszowic -6 , Hanuska -4, Kotów -3, Mikołeski -3, 
Nowej Wsi -1, Połomii -1).  
 

Na tym tradycyjnym koleżeńskim spotkaniu 
omówiono miniony sezon, wręczono puchary dla 
zwycięzców oraz przy poczęstunku prowadzono 
ożywione dyskusje o wciąż niezgłębionych do końca 
tajnikach hodowli gołębi pocztowych. A umiejętności 
tych niepozornych ptaków rzeczywiście mogą 
zadziwić nawet laika. Wciąż nie wiadomo jak to się 
dzieje, że potrafią powrócić do swojego gołębnika w 
każdych warunkach atmosferycznych z odległości 
nawet 1000 km.  
 

Loty gołębi młodych 
1. Jaworek Piotr – Nowa Wieś 
2. Kij Teodor – Boruszowice 
3 Giec Adam – Boruszowice 
4. Kozub Robert i Adam – Tworóg 
5. Stolfik Joachim - Hanusek 
 

Dwaj członkowie boruszowickiej sekcji, Piotr 
Jaworek i Piotr Kobędza, w tym roku mogą pochwalić 
się nie tylko sukcesami na poziomie sekcji, ale 
również na wyższych szczeblach organizacyjnych 
związku. Zaznaczmy, że nie są to błahe sukcesy, bo 
jak dotąd największe w historii tworoskich hodowców. 
Wyniki podajemy poniżej.  
 
Rejonu Ziemii Tarnogórskiej 
Mistrzostwo Tradycyjne (na 617 hodowców): 
- I miejsce  - Jaworek Piotr  - Sekcja II Boruszowice -
O/Tworóg 
- II miejsce  - Kobędza Piotr - Sekcja II Boruszowice -
O/Tworóg 
Inne: 
Piotr Jaworek zdobył także: 
- I miejsce w kategorii A 
- II miejsce w kategorii C 
- I miejsce w kategorii D 
 
Okręg Katowice 
Mistrzostwo Tradycyjne (na 4.457 hodowców): 
III miejsce  - Jaworek Piotr  - Sekcja II Boruszowice -
O/Tworóg 
 
Region III Śląsk 
Mistrzostwo Dalekodystansowe (na 6.800 
hodowców): 
- I miejsce  -  Kobędza Piotr - Sekcja II Boruszowice -
O/Tworóg 
 

Klasyfikacja zwycięzców sekcji za sezon 2009 roku 
przedstawia się następująco: 
 
Loty gołębi starych 
1. Jaworek Piotr – Nowa Wieś 
2. Kobędza Piotr – Tworóg 
3. Przewieślik Zygmunt – Tworóg 
4. Hewig Andrzej – Tworóg 
5. Kozub Robert i Adam 
 

Foto. Najlepszy tworoski lotnik sezonu 2009 (nr PL0161-06-2150). 
Właścicielem jest Piotr Kobędza z Tworoga. 

 

Foto. Tegoroczni mistrzowie. Od lewej: Piotr Jaworek,  
Piotr Kobędza, Zygmunt Przewieślik. 
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75 LAT HISTORII KOŚCIOŁA  
W WOJSCE 
 

Tegorocznym ważnym wydarzeniem dla 
parafian Wojski było 75-lecie poświęcenia 
kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, które obchodzono 11 października. 
Z tej okazji należy wspomnieć wszystkich 
budowniczych, a zwłaszcza ks. Ernesta Stenera, 
który zainspirował budowę. 
 

Ksiądz Stener chciał by w Wojsce powstał 
kościół, lub chociaż kaplica. 23 grudnia 1933r. 
otrzymano zezwolenie Policji Budowlanej. Następnie 
zebrany wcześniej Zarząd Komitetu Budowy 
Kościoła, zajął się uregulowaniem wszystkich spraw 
finansowych i organizacyjnych. 27 marca 1934r. 
odebrano urzędowe zezwolenie na budowę. 26 
kwietnia tego samego roku o godz 7.30 ksiądz Jerzy 
Ziemnik z Wiśnicza odprawił mszę św w zakładzie 
Caritas w Wojsce, po której w procesji mieszkańcy 
udali się na udekorowany biało - żółtymi flagami plac 
budowy. Ksiądz Jerzy Ziemnik zapoczątkował pracę, 
symbolicznie wbijając ozdobiony rydel w ziemię.  
 

Ludzie byli pełni zapału do pracy, już 2 maja 
1934r. rozpoczęli budowę. 10 maja ksiądz Dziekan 
Józef Zachlod z Toszka przybył na plac budowy, 
gdzie postawiono już fundamenty oraz mur  
o wysokości jednego metra, położono kamień 
węgielny i odbyło się uroczyste poświecenie.  
 

Parę tygodni od tej uroczystości kościół został 
pokryty dachem. Budowa trwała pół roku. 
Powinniśmy być pełni podziwu dla budowniczych, 
gdyż nie zapominajmy, że wtedy technika nie była 
tak rozwinięta jak dziś, a mimo to, bez użycia 
specjalistycznych maszyn, budowano w bardzo 
szybkim tempie. Wstawiono okna, drzwi drewniane 
główne, drzwi boczne oraz drzwi wahadłowe 
wewnątrz. Postarano się o ołtarz główny, ołtarze 
boczne, balustrady, a to wszystko z białego 
marmuru. Wykonano posadzkę w prezbiterium, 
umieszczono tabernakulum, odkupiono organy. 
Zamontowano 24 ławki w kościele, 4 ławki na chórze, 
klęczniki.  

 
27 września 1934r. to dzień Konsekracji Kościoła. 
Ceremonię celebrował ks. Paweł Radwan  
z Wiśnicza, który później także odprawiał wszystkie 
msze święte. Natomiast 8 kwietnia 1940r. Kuria 
Wrocławska mianowała ks. Alojzego Trocha na 
pierwszego samodzielnego duszpasterza w Wojsce. 
Ksiądz także zaangażował się w dalszą rozbudowę 
kościoła. Wspólnie z parafianami starał się  
o wzbogacenie wyglądu ołtarza głównego.  

Ponieważ Kościół jest pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako symbol  
w głównym ołtarzu umieszczono figurę Jezusa 
Chrystusa, a w jego otoczeniu figurki ludzi różnych 
zawodów. Zamontowano trzy dzwony, powieszono 
obrazy stacji Drogi Krzyżowej. Po wojnie w 1945r., 
kiedy zbliżała się 10ta rocznica Konsekracji kościoła, 
ks. Trocha zabiegał o postawienie chrzcielnicy  
w kościele, później postawiono nową ambonę. 
 

09 stycznia 1980r. zmarł ksiądz Alojzy Trocha, 
następnie proboszczem był ksiądz Jerzy Bednarek, 
który zainspirował pisanie Kroniki Parafialnej. Już 
wtedy ksiądz dokonywał pierwszych remontów  
i renowacji kościoła. Wstawiono witraże w okna. 
Najpiękniejsze witraże umieszczono w prezbiterium, 
symbolizowały 7 Sakramentów Świętych. Powstał 
parkan na cmentarzu, wyposażono zakrystię w nowe 
meble, dokonano pierwszej naprawy małej wieży.  
W 1984r. pomalowano na nowo kościół, wykonano 
dębową boazerię, zerwano zniszczone już malowidła 
z sufitu i także zastąpiono je boazerią, zrobiono 
dębowe drzwi wahadłowe. Proboszcz zakupił nowe 
żyrandole. Wybudowano ogrodzenie wokół kościoła. 
Po czasie wstawiono kraty wewnątrz, wymieniono 
organy, wykonano schody na chór, odnowiono ołtarz 
główny i ołtarze boczne, odmalowano figury. Na 
zewnątrz drogę od ulicy do probostwa wyłożono 
kostką brukową, pomalowano bramę i płot przed 
kościołem. 
 

W między czasie w 1992r. parafia w Wojsce 
została włączona do nowo powstałej diecezji 
gliwickiej, wcześniej należała do diecezji opolskiej.  
13 sierpnia 1996r. po długiej chorobie zmarł ksiądz 
proboszcz Jerzy Bednarek. 
 

27 sierpnia mianowano nowego proboszcza 
ksiądz Piotra Puchała, który do dziś jest 
gospodarzem Parafii. Na nowego duszpasterza 
czekało już wiele wyzwań. Była to jego pierwsza 
samodzielna Parafia. 
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wsparciu mieszkańców Tworoga. Kolejnym etapem 
budowy Kościoła będzie wyposażenie go w ławki, 
stolarkę okienną i drzwiową, naczynia liturgiczne oraz 
ołtarz. Ojciec Mazur zdradził, iż jego marzeniem jest 
umieszczenie w budowanym Kościele witrażu 
przedstawiającego Jezusa Dobrego Pasterza. Witraż 
miałby przedstawiać taką samą postać Dobrego 
Pasterza, jaka znajduje się na płaskorzeźbie ołtarza 
w Kościele w Tworogu. Misjonarz zwrócił się  
z kolejnym apelem do mieszkańców Tworoga z 
prośbą o pomoc w zakupie witraża. W celu ułatwienia 
zbiórki i skrócenia procedury administracyjnej do 
akcji włączył się Caritas Parafii Tworóg udostępniając 
konto, na które można wpłacać pieniądze. 
Szczegółowe informacje na temat zbiórki oraz 
zebranych środków można uzyskać w siedzibie 
Caritasu, która znajduje się w Urzędzie Gminy 
Tworóg w każdy poniedziałek od 1000 do 1100.Osoby 
chcące wspomóc zbiórkę mogą wpłacać środki na: 

Konto Caritas Bank Spółdzielczy w Tworogu 
11 8466 0002 0000 2828 2000 0001 

z dopiskiem WITRAŻ 
 

ZAWODY LATAWCOWE 
 

5 października 2009r. na Lotnisku Aeroklubu 
Gliwickiego odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Gliwickiego Modeli Latawców płaskich  
i skrzyniowych. Z zakładu Leczniczo – 
Wychowawczego w Wojsce wzięło w nich udział 16 
chłopców. Wszyscy startowali z latawcami płaskimi,  
a dodatkowo 4 z nich próbowało sił w puszczaniu 
latawców skrzyniowych. Zespołowo zajęliśmy  
II miejsce. Po zawodach chłopcy mieli do dyspozycji 
całe lotnisko. Najbardziej wytrwałym był mały Piotruś 
Kaniewski. Z latawcem na lince 80 mb obleciał całe 
lotnisko. Wszystkie ozdoby na latawcach mogliśmy 
wykonać dzięki życzliwości mieszkańców Gminy 
Tworóg, za co im serdecznie dziękujemy. 

Instruktor s. Maria Gorczyca 
 

ZBIÓRKA SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO  
 

Caritas Parafii Tworóg współpracujący  
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Tworogu, ogłasza zbiórkę sprzętu 
rehabilitacyjnego. Każdy, kto ma w domu nieużywane 
kule, balkoniki, wózki inwalidzkie, łóżka ortopedyczne 
albo inny sprzęt rehabilitacyjny w dobrym stanie i jest 
chętny do przekazania ich Caritasowi proszony jest  
o zgłoszenie się do siedziby Caritas znajdującej się  
w Urzędzie Gminy Tworóg w poniedziałki  
w godzinach od 9:00 do 11:00. Natomiast od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 
można uzyskać informację telefoniczną dzwoniąc do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 
032/284-68-57. 

 
Zebrany sprzęt rehabilitacyjny zostanie złożony  

w magazynie Caritas i będzie wypożyczany osobom 
potrzebującym.  
 

Od początku musiał się postarać o wyposażenie 
plebanii praktycznie od podstaw. Pierwszym dużym 
problemem okazała się awaria ogrzewania kościoła  
i plebanii, a więc trzeba było zakupić nowy piec CO. 
Proboszcz w Wojsce żadnej pracy się nie boi, często 
sam własnoręcznie wykonuje drobne remonty  
i naprawy. Niejeden mieszkaniec Wojski jest dumny  
z takiego proboszcza. Kiedy ks. Puchała objął parafię 
w Wojsce od razu zaczęto remontować 
pomieszczenia piwniczne, następnie w kościele 
gipsowano i malowano ściany, wymieniono witraże, 
ławki, ławki na chórze i na ołtarzu, odnowiono obrazy 
stacji Drogi Krzyżowej, obraz „Jezu ufam Tobie”, 
który dziś wisi w lewym bocznym ołtarzu. 
Odrestaurowano figurę Jezusa Chrystusa oraz figurę 
św. Antoniego i umieszczono ją przy wejściu 
wewnątrz Kościoła. Zamontowano wyświetlacz 
numerów pieśni. Wyremontowano zakrystię, 
ocieplono strop i wymieniono dach w kościele, drzwi 
główne i boczne. Poszerzono brukowanie obejścia  
i wybrukowano aleje na cmentarzu. Wymieniono 
ambonę i ołtarz. Proboszcz przepięknie odświeżył 
plebanię. Wyremontował pokoje, kancelarię, salkę 
katechetyczną. Zrobiono dach na probostwie  
i budynku gospodarczym. Wymieniono oświetlenie na 
zewnątrz kościoła, murki ozdobiono kamieniami, 
postawiono nowe ogrodzenie. 
 
Wchodząc do kościoła od razu nasuwa się 
stwierdzenie, że ta świątynia wyróżnia się od innych. 
Chociażby tym, że jest to bardzo skromny, jednak 
schludny, czysty, zadbany, przepiękny dom Boży, 
którego ozdobą jest również całe jego obejście. 
Parafia liczy ok 1 tysiąca parafian. Mimo, że wielu  
z nich wyjeżdża za granicę, jednak w okresie świąt 
można zauważyć jak wszyscy gromadzą się  
w kościele. Z pewnością każdy z nich jest dumny  
i wdzięczny księżą, a także ludziom, którzy im 
pomagali, by wygląd, ale tak samo i atmosfera  
w kościele była jedyna w swoim rodzaju. 

Opracowała Agnieszka Roter 
(źrodło: Kronika Parafialna Parafii w Wojsce) 

 

WITRAŻ DLA GNANI 
 

Do niedawna w naszej gminie przebywał ojciec 
Józef Mazur, który urodził się w Tworogu, a obecnie 
jako misjonarz pracuje od 24 lat w Ghanie. Przed 
powrotem na misje ojciec Mazur, dzięki uprzejmości 
ks. Proboszcza Kazimierza Górala, zorganizował  
w Kościele w Tworogu spotkanie połączone  
z pokazem zdjęć.  

 
Na spotkaniu opowiadał, na czym polega jego 

praca w wiosce Gnani. Ojciec Mazur omawiał  
i pokazywał rzeczy, które udało mu się zrobić  
w trakcie pobytu w Gnani. Przedstawił również 
najnowsze przedsięwzięcie zapoczątkowane dwa 
lata temu, czyli budowę Kościoła. Dużym wyzwaniem  
finansowym oraz logistycznym pozostaje wykonanie 
dachu. Jak zaznaczył ojciec Mazur, znaczną część 
środków na wyżej wymieniony cel udało się zdobyć 
dzięki dobrodziejom z całej Polski przy ogromnym 
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GOŚCIE Z DANII W TWOROGU 
  

W październiku Szkoła Podstawowa w Tworogu 
gościła niezwykłych gości. Na zakończenie 
trzyletniego projektu Socrates Comenius, Tworóg 
odwiedzili uczniowie ze szkoły w Munkebo w Danii. 
Trzy dziewczynki: Sif, Signe i Nanna oraz trzech 
chłopców: Sanami, Mads i Rune  spędzili 5 dni 
zwiedzając nasz kraj i poznając jego zwyczaje  
i kulturę. 
 

Delegacja z Danii przybyła do Polski we wtorek 
20 października, tego dnia goście zwiedzali zabytki 
Krakowa. Środę spędzili w Szkole Podstawowej  
w Tworogu. Duńczycy przygotowali dla swoich 
polskich kolegów specjalne zajęcia na temat swojego 
kraju. Następnie odwiedzili Nadleśnictwo w Brynku 
oraz Gimnazjum. W czwartek rano razem z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej zobaczyli zabytkową 
kopalnię Guido w Zabrzu, a po południu dla gości 
zorganizowano wycieczkę do Częstochowy. 
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Do stołu 
usiedli razem polscy i duńscy uczniowie, rodzice 
dzieci, którzy przyjęli gości do swojego domu, 
nauczyciele, przedstawiciele Komitetu 
Rodzicielskiego oraz władze Gminy Tworóg.  

- 2 lata temu weszliśmy do strefy Schengen i zniknęły 
granice, by jednak zniwelować granice w sensie 
mentalnościowym potrzebna jest przyjaźń i szacunek 
– tymi słowami powitał gości Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź. Na czwartkowej kolacji goście zostali 
obdarowani upominkami. - Cieszymy, się że nasze 
dzieci dzięki tym spotkaniom zdobywają nowe 
doświadczenia i szlifują język angielski – powiedziała 
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Izabela 
Cogiel wręczając gościom pudełko wypełnione 
polskimi podarkami. Po części oficjalnej dzieci  
i nauczyciele wzięli udział w zabawach i grach 
zręcznościowych.  
 

W piątek goście mogli zobaczyć jak do grona 
uczniów tworoskiej szkoły przyjmowano 
najmłodszych. Uroczystość pasowania na ucznia to 
wielkie przeżycie dla pierwszoklasistów i ich 
rodziców. Dzieci zaprezentowały przed całą szkołą 
czego nauczyły się w ciągu prawie dwóch miesięcy 
nauki. Tradycyjnie, do pasowania pani dyrektor 
posłużyła się laską podarowaną przez misjonarza  
z Gany, ojca Mazura. Laska wodza ma dodać 
uczniom siły, energii i zapału do pracy. Gości z Danii 
również pasowano na honorowych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. Piątkowe popołudnie 
Duńczycy poświęcili na zwiedzenie muzeum 
Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.  
 

To już ostatnie międzynarodowe spotkanie w 
ramach projektu Socrates Comenius. Dla uczniów jak 
i nauczycieli biorących udział w projekcie, był on 
okazją do nauki obcej kultury, wymiany doświadczeń, 
doskonalenia języków obcych. Jak jednak podkreśla 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
Małgorzata Ziaja, najistotniejszą zaletą projektu jest 
możliwość zawierania przyjaźni – Dla mnie 
najważniejsze jest to, że dorośli stwarzają warunki do 
spotkań młodych ludzi. Uczniowie natomiast, bez 
naszej ingerencji, mogą budować nowe przyjaźnie  
i sami decydować o tym, czy będą te kontakty 
utrzymywać i rozwijać – mówi pani Ziaja. 

KULTURALNIE 

Foto. Pasowanie na ucznia. 

Foto. Z Duńczykami za pan brat. 

SYLWESTER 2009 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza  

na zabawę sylwestrową.  
 

Cena biletu to 200,00 zł od pary.  
W cenie: kawa i ciasto, gorące posiłki, zimna 

płyta, napoje. 
 

Gwarantujemy dobrą zabawę przy muzyce 
zespołu PIK BAND! 

 
Bilety do nabycia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu, ul. Zamkowa 1,  

tel. 032 285 74 92 
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Największą atrakcją wieczoru był pokaz 
sylwestrowo – karnawałowej kolekcji uczennic 
Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach. 
Modelki prezentowały przeróżne kreacje od 
odważnych i skąpych strojów, do zwiewnych i lekkich 
sukni. Nie zabrakło również klasycznych  
i eleganckich kreacji na wytworny bal sylwestrowy. 
Piękne kreacje zaprojektowane i uszyte przez 
uczennice zaskoczyły oryginalnością  
i praktycznością, szkoda, że szkoła nie prowadzi 
wypożyczalni tych „dzieł sztuki”. 
 

SYLWESTROWE KREACJE  
I KARNAWAŁOWY MAKIJAŻ 
 

W piątek 16 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyły się przygotowania do 
sylwestra i karnawału. 
 

Spotkanie rozpoczęto występem zespołu 
tanecznego Demo działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. 
 

Impreza była skierowania głownie do pań, które 
mogły skorzystać z darmowych porad 
kosmetycznych, wypróbować na własnej skórze 
nowych trendów w makijażu, a także zadbać o dłonie 
i paznokcie. Można było skorzystać także z usług 
studia fotograficznego Alex-Foto.  
 

Dagmara Gediga-Kuta oraz Iwona Borowiec 
przygotowały pokaz rozmaitości: ozdób wykonanych 
techniką decoupage, dekoracji choinkowych oraz 
modnych w tym sezonie ażurowych dodatków na 
zimowe spacery – szalików i rękawiczek. Hitem 
okazała się biżuteria wykonana z wełny. 

To pierwsze takie przygotowania do sylwestra  
w naszej Gminie. Czy staną się one tradycją? 
Październikowe spotkanie nie cieszyło się takim 
zainteresowaniem, jakiego spodziewaliby się 
organizatorzy. Niską frekwencję tłumaczą sobie 
niesprzyjającym warunkom atmosferycznym. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu oraz pracy organizatorów,  
w tym konsultantek firmy Oriflame, panie które nie 
wystraszyły się zimna, deszczu i skorzystały  
z zaproszenia, na pewno wyszły z imprezy 
zadowolone. 
 

Zwracamy się z prośbą do naszych czytelniczek 
o nadsyłanie na adres redakcji informacji, czy są 
zainteresowane takim rodzajem spotkań, a może 
mają pomysły na inne imprezy. Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu otwarty jest na propozycje 
mieszkańców. 

 

E-TWINNING 
 

23 października w Gminnym Przedszkolu  
w Tworogu odbyło się spotkanie, podczas którego 
zaprezentowano e Twinning i projekt „The magic of 
colors/the colors of the friendship”, za który 
Przedszkole w Tworogu otrzymało Krajową Odznakę 
Jakości i Europejską Odznakę Jakości. Z tej okazji  
w Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź podziękował 
dyrekcji i pracownikom, a także przedszkolakom za 
promowanie całej gminy przez uczestnictwo  
w europejskim projekcie. W programie tym bierze 
udział 137 państw, także Polska, z której nagrodzono 
europejskim certyfikatem jakości za całoroczne 
uczestnictwo 4 przedszkola, jednym z nich jest 
Przedszkole w Tworogu.  

 

Foto. Autorem zdjęć jest Piotr Gansiniec. 
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Jak mówi pani Teresa Adamczyk, koordynator 
projektu, uczestnicy musieli się zaangażować i na 
nowo uczyć, chociażby języka angielskiego, gdyż 
wszystkie prezentacje opisuje się w tym języku. 
Początkowo barwne prace dzieci były fotografowane  
i wysyłane, dziś w Internecie można zobaczyć już 
wysokiej jakości slajdy, na których przedstawione są 
bardzo ciekawe pomysły jak np. plakat z okazji 5 
rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej zrobiony  
z kolorowych owoców i warzyw. Poprzez rysunki, 
wydzieranki dzieci przedstawiły pory roku, 
obrazowały czym zajmują się przez święta, robiły 
ciasteczka i dekorowały je kolorowymi ozdobami, 
zaprezentowały jak wyglądają polskie mikołajki. 
Dzięki projektowi e-Twinning dzieci z różnych państw 
i regionów pokazują własną kulturę i tradycje. 
 

ST. MARIEN – APOTHEKE 
 

Tworogowski aptekarz Gerhard Josef 
Kaintoch urodził się 24.11.1887r. w Hohenzollern 
– Grube (Bytomiu – Szombierkach). 
 

We Wrocławiu zdobył dyplom aptekarza w dniu 
30.05.1912r., a następnie ożenił się z Agnes Marią 
Anną Meisner też z Wrocławia. Owocem tego 
małżeństwa był jedyny syn – Christian, który urodził 
się we Wrocławiu 17.02.1920r. Niestety przy tym 
porodzie zmarła żona aptekarza. Niedługo potem 
aptekarz ożenił się powtórnie, z pół żydówką Ellą 
Klein, która pochodziła ze znanej na Śląsku 
żydowskiej rodziny Cohn. Jeden z przodków tej 
rodziny był nawet przewodniczącym Związku 
Rabinów na Górnym Śląsku w Katowicach. Po 
ponownym ożenku aptekarz Kaintoch przeprowadził 
się z Bytomia do Tworoga. Być może stało się to za 
namową któregoś ze spowinowaconych żony. We 
wsi nazwisko krewnych jego żony było ludziom 
znane: niegdyś w Pańskim Urzędzie Sądowym 
pracował jako sędzia K. Cohn, a naprzeciwko zamku 
Louis Cohn prowadził sklep. Na początku lat 
dwudziestych aptekarz szukał w Tworogu stosownej 
działki przy głównej ulicy, na której miał zamiar 
wybudować aptekę. W końcu działkę udostępnił mu 
Sittenfeld, który również był przedstawicielem 
wyznania mojżeszowego. Udostępniony pod budowę 
teren był bardzo niewygodny do zagospodarowania, 
bo znajdował się na skarpie graniczącej z mostem na 
rzece Stoła. Do tego często występujące powodzie 
zalewały całkowicie piwnice. Jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy Kaintoch chciał zamienić tą 
działkę z jednym z gospodarzy z centrum Tworoga. 
Zaoferował mu nawet, że za wymianę wybuduje mu 
na swój koszt dom, budynki gospodarcze i stodołę. 
Do wymiany jednak nie doszło. Kaintoch w końcu 
wybudował na skarpie bardzo elegancką willę i 
15.02.1926r. otwarł w niej aptekę, którą nazwał St. 
Marien – Apotheke. Kiedy naziści doszli do władzy, 
Kaintoch zaczął mieć problemy z powodu 
pochodzenia swojej żony. Przed jego apteką często 
stał SA-Mann i każdego wchodzącego informował, że 
wchodzi do Żyda. Część ludzi rezygnowała z kupna 
lekarstw w takiej aptece. Jednak gdy wybuchła wojna 
nie było żadnych oporów, aby wcielić syna aptekarza 
do wojska, mimo że wiedziano o żydowskim 
pochodzeniu jego macochy. Aptekarz otrzymał z racji 
wykonywanego zawodu i miejsca w hierarchii 
społecznej stopień wojskowy kapitana rezerwy. Dla 
porównania: dziedzic Tworoga, ks. Karl Gottfried zu 
Hohenlohe – Ingelfingen był początkowo jedynie w 
stopniu porucznika. W żartach aptekarz  mówił, że 
nareszcie może postawić księcia na baczność. Syn 
aptekarza, Christian Kaintoch był pierwszym 
poległym spośród mieszkańców Tworoga. Zginął w 
Józefinie pow. Nowo Radomsko, koło Łodzi w dniu 
05.09.1939 roku. Co roku w okresie Wszystkich 
Świętych Kaintoch i jego druga żona odwiedzali grób 
Christiana. 
 

Przedszkolaki z Tworoga są pełne zapału. 
Często pytają wychowawców kiedy znowu będą 
tańczyć, rysować, malować. Nauczyciele są 
zachwyceni, że dzieci są tak zaangażowane.  
 

Podczas prezentacji 23 października dzieci  
w kolorowych strojach przygotowały pokazy 
taneczne. Każda grupa reprezentowała inne 
państwo. Rozpoczęły maluchy, śpiewając piosenkę w 
języku niemieckim przywitały zaproszonych gości  
i figlarnie zatańczyły polkę niemiecką. Średniaki – 
polkę litewską, I grupa starszaków walc wiedeński, II 
grupa starszaków - taniec węgierski - czardasz.  
 

Po rewelacyjnie wykonanych tańcach odbyło się 
pasowanie na europejczyka i wręczenie dyplomów 
wszystkim dzieciom. 
 

Warto odwiedzić strony internetowe, 
www.etwinning.pl lub www.gptworog.pl, na 
których można zobaczyć prezentacje prac dzieci.  
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Starsi mieszkańcy Tworoga pamiętają jeszcze 
aptekarza Kaintocha. Miał on zwyczaj w czasie 
przerwy obiadowej w aptece w godzinach od 12 do 
14 wychodzić na spacer z żoną i dwoma psami. 
Czasami wracał z lasu z koszem pełnym grzybów 
takich gatunków, których okoliczni mieszkańcy nie 
zbierali. Z racji wykonywanego zawodu Kaintoch znał 
się na grzybach świetnie i wiedział które są gorzkie 
lub trujące. Na grzyby wyruszał często po południu  
i zbierał te, których nie zebrali poranni grzybiarze. 
 

Aptekarz cieszył się wśród mieszkańców dużym 
szacunkiem. Po zakończeniu działań wojennych  
z powodu braku lekarza we wsi, Gerhard Kaintoch 
pełnił w Tworogu funkcję położnika i weterynarza. Nie 
mógł się jednak odnaleźć w realiach powojennej 
gospodarki i na przełomie lat 50-tych i 60-tych 
wyjechał do nienazistowskich już Niemiec. 
 

Zamieszkał w Breisach/Hohschwarzwald 
(południowo – zachodnia część masywu górskiego 
Schwarzwaldu) gdzie zmarł, ponoć z tęsknoty, 
26.08.1964 roku.  

Fryderyk Zgodzaj 
 

CZAS INNOWACJI 
 

Na wstępie  definicja: Innowacja to (z j. 
łacińskiego: innovatio) odnowienie, wprowadzenie 
czegoś nowego, nowatorstwo. 
Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych  
w szkołach reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506). 
W myśl tego rozporządzenia innowacją 
pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach 
i placówkach są nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające 
na celu poprawę jakości pracy szkoły.  
 

Innowacje zatem rodzą się z potrzeby nowości, 
z twórczych poszukiwań, z potrzeby takiej pracy 
z uzdolnioną młodzieżą, która nie mieści się 
w ramach klasowo-lekcyjnych, a jednocześnie jest 
uzewnętrznieniem pasji, zainteresowań samego 
nauczyciela.  
 
Rodowód 

Gimnazjum w Brynku jest szkołą, która 
od początku swojego istnienia, czyli od 10 lat 
akcentowała potrzebę pracy z uczniem zdolnym  
i w różnorodny sposób te zainteresowania rozwijała, 
przygotowując młodzież  do konkursów, ale także te 
konkursy organizując. Proponowaliśmy również 
gimnazjalistom różne formy aktywności twórczej, 
między innymi włączając się w realizację projektów.  
Jednym z nich był projekt finansowany z funduszu 
Unii Europejskiej pod nazwą : Gimnazjum w Brynku 
jako centrum informacyjne i kulturalne w małej 
społeczności lokalnej. 

Projekt zrealizowany z powodzeniem, pozostawił  
wymierne efekty i przeświadczenie, że należy 
podążać w raz wytyczonym kierunku.  
 
Innowacje w Gimnazjum w Brynku 

I tak  w roku szkolnym 2009/2010 realizujemy 
cztery innowacje pedagogiczne: „Być 
dziennikarzem” (nauczyciel realizujący: Eleonora 
Krywalska), „Pracownia komputerowa jako 
centrum multimedialne wspomagające rozwój 
uczniowskich zainteresowań i służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych” (nauczyciel 
realizujący: Jacek Klica), „Fotografia w teorii 
i praktyce” (nauczyciel realizujący: Michał Gowin) 
oraz „Świat jest teatrem8” Zajęcia zespołu 
teatralnego miejscem wyrównywania szans 
edukacyjnych i  wychowania ku wartościom” 
(nauczyciel realizujący: Anna Rogala-Goj). 
 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu według 
przyjętego na początku roku planu i nastawione są 
na tworzenie produktów finalnych: szkolnej gazety, 
przedstawień teatralnych, materiału fotograficznego 
oraz obsługi multimedialnej uroczystości oraz 
rejestrowanie ich przebiegu i zamieszczanie 
materiałów na stronie internetowej gimnazjum.  
W spotkaniach uczestniczą stale około 
piętnastoosobowe grupy uczniów ze wszystkich klas.  
Nauczyciele prowadzący innowacje realizują 
indywidualne plany, wspomagają rozwój młodzieży  
w wybranym obszarze, ale jednocześnie 
współpracują, mając na uwadze wspólny cel, jakim 
jest rozwój aktywności młodzieży, twórcze 
wykorzystanie czasu wolnego, a jednocześnie kreują 
wizerunek gimnazjum jako szkoły nastawionej na 
promocję uzdolnionej młodzieży, swoistego centrum 
kulturalnego, otwartego na współdziałanie ze 
środowiskiem lokalnym. 
 

Zwłaszcza, że bieżący rok szkolny to 
jubileuszowy, dziesiąty rok istnienia gimnazjum, co 
sprzyja przypomnieniom, podsumowaniom, 
świętowaniu. Bo przecież wspomnieć wypada, że 
działalność innowacyjna w Gimnazjum w Brynku jest 
prowadzona od dawna. Nie było okazji jej normować  
rejestracją innowacji, tak jak stało się to w tym roku, 
ale zarówno szkolna gazeta GiBMiś, jak i zespół 
teatralny Bez-Miary obchodzą swoje dziesięciolecie.  
I nie byłoby tych jubileuszy, gdyby nie cel, który nas 
autorów i realizujących  innowacje jednoczy. Być 
nauczycielem, to nie znaczy tylko organizować 
proces dydaktyczny, przekazywać wiedzę, ale nade 
wszystko poświęcać młodzieży własny czas, 
przekazywać pasje i zainteresowania. 
  

I jeszcze jedna konkluzja. Zależy nam, by idea 
innowacyjności dla młodego człowieka z małej 
lokalnej społeczności przełożyła się także na 
wyposażenie go w cechy osobowe, które pomogą mu 
w łatwiejszym starcie na kolejnym etapie 
edukacyjnym, choć w małym stopniu przyczynią się 
do wyrównania szans edukacyjnych.  

Anna Rogala-Goj 
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HARMONIA MAKIJAŻU 
Makijaż ma w sobie elementy zabawy, ale żeby 

upiększał trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach: 
o zachowaniu harmonii oczu, policzków i ust. 
Większość kobiet ma kłopoty z dobraniem 
odpowiednich kolorów. W czterech propozycjach 
przedstawię paniom zasady zestawiania kolorów  
w makijażu twarzy: 
 
1. ZASADA MONOCHROMATYCZNA 
Podobny kolor stosujemy na powieki, policzki i usta. 
Wybieramy odcienie : brązowo-pomarańczowe, 
różowe, brązowo-różowe. Technika jest łatwa, 
odpowiednia dla osób, które lubią prostotę, klasyczny 
styl ubierania. 
 
2. JEDNOLITA HARMONIA 
Wykorzystujemy jednolitą harmonię barw: zimną, 
ciepłą i neutralną. Oczy, policzki i usta są 
pomalowane różnymi kolorami, należącymi do jednej 
tonacji. 
 
PRYKŁAD: 
- harmonia ciepła: brązowy cień do oczu, róż do 
policzków w odcieniu pomarańczowym i miedziany 
odcień szminki 
- harmonia zimna: niebiesko-szare powieki, 
cielistoróżowe policzka i malinowe usta. 
 
3. HARMONIJNY KONTRAST 
Wykorzystujemy dwie harmonie. 
 
PRZYKŁAD: 
Oczy umalowane w odcieniach niebieskich, policzki 
piaskoworóżowe, usta w odcieniach 
pomarańczowych. Górna część twarzy oczy i policzki 
harmonia zimna, natomiast usta w harmonii ciepłej.  
Technika adresowana dla pań, które lubią kolor, 
może być stosowana jako makijaż wieczorowy lub na 
okazje. 
 
4. PODWÓJNA HARMONIA 
Wykorzystuje dwie harmonie, ale miesza je i stapia, 
tworząc melanż. 
 
PRZYKŁAD: 
Łuk brwiowy złoty, powieka pomarańczowa, kontur 
oka granatowy, policzki koralowe, kontur usta 
czekoladowy, środek ust z nutką błękitu. Dwie 
harmonie stapiają się w jednym makijażu. Tę metodę 
proponuję paniom, które lubią makijaż kolorowy  
i potrafią używać palety i pędzla. 
 

Niezależnie od tego czy mamy włosy blond, 
ciemne czy rude, możemy wybrać jedną z czterech 
proponowanych technik. Najbezpieczniej jest wybrać 
harmonię ciepłą, jeśli mamy niebieskie oczy,  
i harmonię zimną jeśli mamy oczy ciemne. 

 
Izabela Cogiel,  

absolwentka Kosmetologii  
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie 

 

PRZYGOTOWANIE 
SAMOCHODU DO ZIMY 
  

 Na dworze coraz zimniej. Pojawiają się mroźne 
noce i dni. Aby zima nie zaskoczyła nas kierowców, 
by ustrzec się od zbędnych kłopotów związanych  
z jazdą w warunkach zimowych, dobrze jest wykonać 
kilka czynności. W pierwszej kolejności musimy 
dokonać przeglądu wszystkich zespołów  
i podzespołów ulegających zużyciu. W razie potrzeby 
wymienić materiały eksploatacyjne zużyte po 
przebiegu. Następnie niezbędne będzie sprawdzenie 
instalacji elektrycznej – akumulatora, odbiorników 
prądu oraz urządzeń przewietrzania i ogrzewania. 
Uchroni to nas od niemiłych niespodzianek – 
zaparowanych i zamrożonych szyb ograniczających 
widoczność.  

 
Koniecznie trzeba wymienić ogumienie kół. 

Dobór odpowiednich opon, sprawdzenie ciśnienia  
i wyważenie kół pomoże nam pokonać zaśnieżone 
odcinki szos. W końcu sprawdzić trzeba układ 
oczyszczania szyb – wycieraczki, czy przypadkiem 
pióra nie są zbytnio zużyte, układ spryskujący, czy 
nie jest zapchany, oczywiście nie zapomnijmy  
o wymianie płynu do spryskiwaczy na zimowy.  
 

GIMNAZJADY CIĄG DALSZY8 
 

Gimnazjaliści z Brynka nadal uczestniczą  
z w zmaganiach sportowych w ramach Gimnazjady. 
Ostatnio wzięli udział w następujących 
konkurencjach: 

Siatkówka plażowa 
Gimnazjada obejmuje także siatkówkę plażową. 
Zarówno chłopcy jak i dziewczęta zmierzyli się  
z piętnastoma innymi zespołami w Radzionkowie.  
W skład drużyny chłopaków wchodzili: A. Kwiecień, 
M. Ziaja, W. Szostok, K. Nalichowski. Zdobyli od IX 
do XII miejsca i 17 punktów do ogólnej klasyfikacji dla 
szkoły. Dziewczyny z naszej szkoły zajęły 6 miejsce. 
Reprezentowały nas : Wioletta Krasoń, Sandra Kliś, 
Katarzyna Nowak. Wszystkim  sportowcom 
gratulujemy świetnych wyników! 

 
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym 

wygrali i będą nas reprezentować na zawodach 
zewnętrznych: 

• Wioletta Krasoń, Justyna Szatanik, Roksana 
Chęcińska 

• Rafał Sobczyk, Grzegorz Ochman, Patryk Wieder 
 

Szachy 
Jedną z konkurencji Gimnazjady są także szachy. 
Zmagania szachistów  miały miejsce 10 października        
w Krupskim Młynie.  Naszą szkołę reprezentowali: 
• Przemysław Pasieka, Tomasz Gorazdowski, 

Hanna Trojan, Krzysztof Wąs 
Szachiści wywalczyli 5 miejsce. 

 
Sabina Szczepanik, Anna Wallach 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „TAJEMNICZY PŁOMIEŃ KRÓLOWEJ LOANY”, 
UMBERTO ECO 
 

Jambo budzi się ze śpiączki. Potrafi wiernie odtworzyć każdy przeczytany wiersz, 
fragment książki, pamięta czego nauczył się w szkole. Zapomniał jednak kim jest. Nie 
poznaje żony, córek, przyjaciół, własnego domu. W poszukiwaniu tożsamości 
wyrusza do rodzinnego domu, gdzie niczym detektyw stara się odtworzyć na 
podstawie pamiątek, starych gazet, książek i miejsc swoją przeszłość. Zadanie 
okazuje się znacznie trudniejsze niż mu się początkowo wydawało. A jednak, tytułowy 
„Tajemniczy płomień królowej Loany”, niczym proustowskie magdalenki, zaczyna 
przybliżać go do celu.   

 
Ciekawa fabuła, przerywana ilustracjami z prywatnego zbioru Eco tworzy 

niezwykłą książkę, o której nie sposób zapomnieć i obojętnie odłożyć na półkę. Choć 
nie jest to z pewnością nowelka, a spora „cegła”, która wymaga poświęcenia kilku 
popołudni, czyta się ją lekko i z niecierpliwością czeka na więcej. 

 
Umbero Eco za pomocą właściwej dla siebie metody – pamięci papierowej, 

odtwarza biografię swojego pokolenia. Książka, nafaszerowana wątkami 
autobiograficznymi, odkrywa nie tylko charakterystykę generacji dojrzewającej 
podczas wojny, ale przede wszystkim jest formą autorskiego ekshibicjonizmu. Nie jest 
to utwór typowy dla Eco, ale z pewnością nie zawiedzie wiernych odbiorców 
czekających na porcję erudycyjnej gry słownej i sieci literackich aluzji.   

 

MUZYKA: „ONLY BY THE NIGHT”,  KINGS OF LEON 
 

Zastrzyk energii, muzyczna ekstaza, chaos zmysłów – tak w skrócie 
można określić tytułową płytę zespołu z Tennessee. Jeśli do tej pory nie 
zderzyłeś się z twórczością Kings’ów, z pewnością po przesłuchaniu tego 
albumu poczujesz tzw. „wow”. Opisywana płyta stanowi bowiem nową 
definicję tego, co zazwyczaj określa się mianem „rock revolution”. 
Począwszy od pierwszego utworu „Closer” wprowadza ona słuchacza  
w ciężki, duszny klimat miasta. Idąc dalej przez przebojowy „Sex on fire”, 
następnie „Manhattan”, relaksujące „I want You” aż po „Cold Desert” 
autorzy prezentują oszczędną w dźwięki aranżację, zmysłową szarpaninę 
strun, wymieszaną z lekko zachrypiałym zawodzeniem wokalisty. 
Wprawiają tym odbiorcę w zupełnie nowy poziom doznań muzycznych, 
przepełnionych to ekstaza i euforią, to smutkiem. 

 

FILM: „GALERIANKI” 
 

Mają po trzynaście lat. Mimo to, bez wstydu, oporów i wyrzutów sumienia tytułowe 
„Galerianki” przemierzają centra handlowe w poszukiwaniu sponsorów. Po co to 
robą? Wydaje im się, że dla prestiżu. Przecież 200 zł za seks z przypadkowym 
mężczyzną to kwota wystarczająco żeby kupić sobie nowe jeansy, których koleżanki 
będą zazdrościć. A wieczorami? W nowych ciuchach można wyskoczyć do klubu  
i brylować w towarzystwie. Można też, za drobną przysługę w ubikacji, dostać od 
nieznajomego drinka, albo nawet nowy telefon! Sprawa komplikuje się jednak, kiedy 
zabawa zaczyna przynosić więcej łez niż powodów do radości.  
 

Film, niestety mówi wiele prawdy. Konsumpcyjny styl życia nie mógł zostać 
niezauważony przez dorastające dziewczynki, dla których zakupy stają się sposobem 
na życie, zaś formą zarobku - cicha prostytucja. Jak często dochodzi do podobnych 
zajść tuż obok nas? Póki co, nie ma na ten temat żadnych informacji. Obraz warto 
jednak potraktować jako przestrogę. Tym bardziej, że jak pokazuje film, od 
sponsoringu do tragedii – krótka droga.      
 

Podobny rodzaj rozkoszy nieczęsto się zdarza, tak więc chciałoby się, żeby przyjemność słuchania tej płyty 
trwała wiecznie. Tym bardziej, że przez pryzmat skomercjalizowanej sceny rockowej, ta płyta wydaje tak bardzo 
inna, bo nader świeża i wyjątkowa. Płyta Kings of Leon to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy mają 
szczerą ochotę na romantyczną przygodę z oryginalnym i energetyzującym dźwiękiem. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

WYDATKI SOŁECKIE NA 2010 
 

30 września minął termin składania przez rady 
sołeckie wniosków do Wójta Gminy  
o rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego. 
Nowa ustawa określa jaką kwotę ma do 
zagospodarowania każda rada w zależności od ilości 
mieszkańców. W naszej gminie najwyższe kwoty -  
20 142,63zł  pozyskały sołectw Boruszowice, Koty, 
Tworóg, Wojska, najmniej, bo 5 720,00zł przypadło 
sołectwu Mikołeska. 
 

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2010 roku 
każda rada sołecka będzie wydawała pieniądze 
zgodnie z przedstawionym we wniosku planem. 
Wszystkie zadania wyszczególnione w planie 
podlegają weryfikacji przez wójta gminy pod 
względem zgodności z przepisami jak i pod 
względem wymagań formalnych. W naszej gminie 
wszystkie rady złożyły wnioski w terminie i zostały 
pozytywnie ocenione przez Wójta.  
 

Poniżej przedstawiamy zaplanowane wydatki 
w poszczególnych sołectwach w roku 2010. 
• Sołectwo w Kotach w swoim wniosku 
zaproponowało podział pieniędzy o wysokości  
20 142,63zł. Kwota ta będzie przeznaczona na: 
utrzymanie zieleni – 900,00zł, ustawienie kontenerów 
wielkogabarytowych na śmieci – 1 800,00zł, zakup 
urządzeń na plac zabaw (urządzenia, ławki) –  
8 000,00zł, utrzymanie porządku w miejscach 
publicznych – 2 000,00zł, polepszenie standardu 
świetlicy wiejskiej – 2 000,00zł, konserwacja  
i utrzymanie instrumentów muzycznych OSP - 
1 000,00 zł, organizacja imprez i festynów –  
4 426,63zł. 
• Rada sołecka w Połomii swoje wydatki szacuje 
na 13 334,42zł, które przyzna na: wykonanie znaków 
z nazwami ulic wraz z montażem - 2 234,42zł, 
kontener wielkogabarytowy – 600,00zł, ogrodzenie 
terenu – Centrum Kulturowego Sołectwa (zakup 
słupków i siatki) – 4 000,00zł, utrzymanie boiska, 
zakup słupków i siatki w celu zapobiegania 
wypadania piłki poza boisko - 3 300,00zł, imprezy  
i festyny – 3 200,00zł.  
• Natomiast w sołectwie Wojska środki  
z Funduszu w wysokości 18 732,63zł, przeznaczone 
będą na poprawę gospodarki wodno – ściekowej -  
10 000,00zł, zakup kosiarki i paliwa – 3 000,00zł, 
zakup tablic ogłoszeniowych – 900,00 zł, zakup 
materiałów budowlanych i wyposażenie świetlicy  
w OSP – 1 132,62zł, imprezy i festyny (w tym 
poczęstunki) – 3 700,00zł. 
• Sołectwo w Mikołesce pieniądze sołeckie  
w wysokości 5 720,51zł przeznaczy na wykonanie 
placu zabaw. Na teren nowo powstałego miejsca 
rozrywki zostanie przeniesiona już istniejąca 
 

drewniana huśtawka, przewidziany jest również 
zakup nowych urządzeń jak np. zjeżdżalni.  
• Przedstawiciele rady sołeckiej w Świniowicach 
nakład pieniężny – 13 233,71zł przeznaczą na 
urządzenie placu zabaw (poprawa estetyki, 
utrzymanie czystości) – 9 950,00zł, postawienie 
kontenera wielkogabarytowego – 700zł, imprezy  
i festyny (Dzień Seniora, zabawa karnawałowa) -  
2 583,71zł. 
• Członkowie rady w Brynku z kwotę w wysokości 
14 563,00zł. przeznaczą na koszty związane  
z utrzymaniem zieleni w sołectwie (zakup wykaszarki, 
benzyny, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się 
wykaszaniem) – 7 710,00zł, wykonanie tablicy 
informacyjnej – 1 800,00zł, ustawienie kontenerów 
wielkogabarytowych 1 500,00zł, organizacja imprez  
i festynów (paczki świąteczne dla dzieci, 
poczęstunek) – 1 600,00zł, poprawę wydolności 
systemu kanalizacji deszczowej – 1 500,00zł, zakup 
karnetów dla dzieci na basen w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Brzeźnica” – 453,00zł.  
• Realizacja przedsięwzięć na 2010 rok w Nowej 
Wsi wyniesie 18 752,79zł. Z tej puli zostanie 
urządzony plac zabaw (zakup urządzeń i ławek) – 
8 900,00zł, utrzymanie zieleni i zakup wykaszarki 
spalinowej – 4 000,00zł, zakup tablic z nazwami ulic 
– 2 500,00zł, doposażenie świetlicy (zakup sprzętu 
gospodarstwa domowego) – 652,79zł, 
dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców na górę 
Św. Anny. - 300,00zł, imprezy i festyny ( Mikołajki, 
Wigilia dla osób starszych i samotnych) – 2 400,00zł. 
• W Boruszowicach fundusz sołecki w wysokości 
20 142,60zł zainwestowano w remont chodnika –  
16 575,00zł, utrzymanie czystości 367, 60zł, dbałość 
o zieleń – 1 500,00zł, konserwacje rowów – 800,00zł, 
spotkanie opłatkowe (opłatek dla seniorów) – 
900,00zł.  
• Sąsiednie sołectwo - Hanusek wydatki liczące  
15 691,11zł również  przeznaczy na budowę 
chodnika wraz z poszerzeniem jezdni – 15 000,00zł 
oraz na wykaszanie placu zabaw – 691,11zł. 
• Rada sołecka w Tworogu dofinansowanie  
w kwocie 20 142,63zł, wykorzysta na odnowienie 
urządzeń placu zabaw , zakup huśtawki wagowej –  
4 502,40zł, wykonanie tablic z nazwami ulic -  
2 197,83zł, wykonanie tablicy ogłoszeń – 520zł, 
wywóz śmieci - 1 600,00zł, zakup pomocy 
naukowych dla dzieci – 400,00zł, organizacja 
wycieczek – 1 200,00zł, uporządkowanie skwerów po 
przebudowie (posadzenie krzewów i kwiatów, 
nawiezienie ziemi itp.) - 2 450,00zł, zakup węży dla 
straży pożarnej – 1 010,00zł, koszenie trawy na 
boisku, zakup paliwa oraz kupno 2 siatek – 998,00zł, 
organizacja imprez i festynów oraz 
współfinansowanie dożynek – 5 264,40zł.  
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Urząd Gminy przesłał pismo z żądaniem by dokonać 
ponownego odbioru w obecności pracownika Urzędu 
Gminy i z uwzględnieniem uwag Urzędu Gminy 
Tworóg. Obecnie kierownictwo czeka na odpowiedź 
w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że niedociągnięcia 
zostaną naprawione i mieszkańcy będą mogli cieszyć 
się nowym wizerunkiem centrum Tworoga. Nowe 
chodniki, latarnie i skwery na pewno podnoszą 
estetykę miejscowości, a od grudnia centrum 
zostanie upiększone poprzez świąteczne oświetlenie 
zamontowane na latarniach. 
 

SPICHLERZ GÓRNEGO 
ŚLĄSKA UDZIELA DOTACJI 
 

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego 
Śląska”, do której należy także gmina Tworóg, od 
listopada udziela dofinansowania na projekty dla 
mieszkańców i organizacji z terenu gminy.  
 

Łączna pula funduszy do rozdysponowania  
w latach 2009-2015 wynosi ponad 11 milionów 
złotych. Będą to dotacje w czterech kategoriach. 
Pierwsza - dla rolników na różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej. Druga dla przedsiębiorców 
na rozwój i dla osób chcących otworzyć swoją firmę. 
Trzecia – odnowa i rozwój wsi (na inwestycje 
dotyczące m.in. poprawy estetyki wsi, w tym na 
zagospodarowanie zniszczonych obiektów, remonty 
ważnych budynków). Czwarta na tzw. „małe 
projekty”. „Małe projekty” to szansa na zdobycie 
dofinansowania m.in. na remonty i wyposażenie 
świetlic, ścieżki rowerowe i inne szlaki turystyczne, 
tworzenie i rozwój muzeów. To także szansa na 
lokalne festyny, szkolenia, kultywowanie lokalnych 
tradycji i ginących zawodów. „Małe projekty” 
pozwalają także na to, aby wykorzystać odnawialne 
źródła energii dla polepszenia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub 
gospodarczej. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.spichlerz.org.pl Wszystkie dotacje 
będą udzielane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” 
BIURO:  
Koszęcin,  
e-mail: biuro@spichlerz.info.pl  
tel.: (34) 310 64 05 

REMONT NA FINISZU 
 

Prace związane z remontem głównej drogi  
w miejscowości Tworóg dobiegają końca, obecnie 
trwają ich odbiory. Ponieważ droga, która biegnie od 
Bruśka do skrzyżowania w Tworogu z drogą krajową, 
jest drogą wojewódzką, inwestorem budowy jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich.  
 

Przedstawiciele władz Gminy Tworóg, jako 
gospodarze tego terenu od samego początku 
realizacji tej inwestycji starali się wejść we 
współpracę z inwestorem, tak by mieć wpływ na 
przebieg prac. - Ogólnie współpracę z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich oceniam jako dobrą – mówi Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. - Część naszych 
wniosków uwzględniono, dużym sukcesem była 
wymiana oświetlenia i montaż stylowych latarni  
w centrum. Realizacja tego przedsięwzięcia była 
możliwa tylko po pójściu na kompromis Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w kwestii terminów realizacji tej 
inwestycji. Wymiana oświetlenia opóźniła 
zakończenie prac – dopowiada Wójt - ale gdybyśmy 
nie zlikwidowali szpetnej linii napowietrznej na 
kablową, to by tak zostało chyba na zawsze. 
Uwzględniono również inne wnioski Gminy jak na 
przykład budowa zatoczki spowalniającej przy ulicy 
Kościuszki, czy wniosek o wymianę kostki brukowej 
chodników na nową (początkowo kostki miały być 
jedynie oczyszczone i po korekcie niwelety ponownie 
ułożone). 
 

Niestety nie wszystkie propozycje Urzędu zostały 
uwzględnione przez inwestora. Wniosek o wykonanie 
ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Kościuszki, 
jak również ułożenie rur w rowach na tej samej ulicy 
nie znalazły aprobaty wśród decydentów Zarządu. 
Podobnie nie zgodzono się na obniżenie chodnika 
naprzeciw kościoła wzdłuż sklepu „GS”. Jak 
informuje zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” trwa 
interweniowanie w tej sprawie. Zarząd liczy na 
pozytywne rozpatrzenie składanych wniosków. 
 

Najwięcej problemów pojawiło się w ostatnim 
etapie budowy, kiedy widoczny był już efekt prac. 
Okazało się, że w niektórych miejscach brakuje 
spływu wody z powierzchni drogi i powstają kałuże. 
Mieszkańcom od razu rzuciły się w oczy fatalnie 
ustawione znaki drogowe i barierki oraz zniszczone 
tabliczki z nazwami ulic. Wiele do życzenia 
pozostawił nieuprzątnięty plac budowy. Podczas 
trwania inwestycji do Urzędu Gminy wpływały uwagi 
mieszkańców, które zgodnie z kompetencjami 
przesyłano do Zarządu Dróg Wojewódzkich lub na 
bieżąco organizowano spotkania, gdzie 
przekazywano postulaty Gminy. - Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za złożone w trakcie remontu wnioski, 
gdyż dzięki temu mogliśmy w porę reagować u 
inwestora – mówi Wójt Gminy. Dużym zaskoczeniem 
dla władz gminy był odbiór budowy bez uczestnictwa 
przedstawiciela gminy.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

KARCZMA PIWNA 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi 

organizuje Karczmę Piwną w dniu 21 listopada o 
godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 
Zapisy przyjmują: Maria Makowska (tel. 032 284 
64 79) oraz Regina Mika (tel. 512 172 982) 
 

Cena biletu wynosi 25 zł od osoby. 
Organizatorzy zapewniają swojskie jadło, dobrą 
muzykę i śpiew. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 


