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Poniedziałek, 11 października 2010 
Nr 32, 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 

  

 
Prawnik 
Podział majątku po rozwodzie:  
za porozumieniem stron  
czy sądownie? 

STR. 3 
  

Hobbysta 
Twoje dziecko ma szansę zostać 
wspaniałym artystą.  
Sprawdź jak to zrobić. 

STR. 5 
 

Kulturalnie 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg – zobacz co 
nowego! 
 

STR. 7 
 
TWG Kobieta 
Od pieluszki do nocnika – wielki 
sukces małego człowieka. Jak go 
osiągnąć? 
 

STR. 10 

Na bieżąco 
Istnieje tylko pięć takich 
samochodów w Polsce.  
28 września do szkoły  
w Boruszowicach przyjechał 
Deutschwagen. 
 

STR. 14  
 
 
 
 
 

 

„Darz Bór” – tak pozdrawiają się myśliwi.  
O  łowieckich tradycjach opowiada myśliwy  

Ryszard Adamczyk. 
STR. 4 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Zachęcamy do lektury październikowego 
numeru TWG Kuriera, w którym znajdziecie 
różnorodne informacje z życia gminy, między innymi 
na temat zakończonych inwestycji oraz kolejnych 
planów związanych z dalszym rozwojem. Ponadto 
chcemy was zainteresować zasadami gospodarki 
łowieckiej oraz tradycją myśliwską na naszym 
terenie.  
 

Z racji tego, że rok szkolny zaczął się na dobre, 
nie zabraknie tematów związanych z życiem szkół i 
przedszkoli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom oświaty serdeczne życzenia sukcesów, 
radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

 
 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
PRAWNIKLLLL..LLLLLLLLL.LLL..s.3 
- Podział majątku wspólnego 
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NA BIEŻĄCOLLLLLLLLLL...LLL......s.14 
- Nowa ulica Lubliniecka 
- Spotkanie z V-ce Wojewodą 
- Inwestycja w Boruszowicach – wyłoniono 
wykonawcę 
- Z nowotworem można wygrać 
- Badam się, więc mam pewność 
- Deutschwagen w szkole w Boruszowicach 
- Święto Matki Ziemi 
- Uniszkoła w Brynku 
- Balonowe mistrzosta 
- Kroniki policyjne 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

PODZIAŁ MAJĄTKU 
WSPÓLNEGO 
 

W poprzednim artykule poruszyłem 
problematykę sposobów ustalenia sytuacji 
majątkowej małżonków. Biorąc pod uwagę,  
iż najbardziej powszechnym ustrojem majątkowym 
jest wspólność ustawowa małżeńska, częstym 
zjawiskiem w praktyce jest podział wspólnie 
zebranych przez małżonków dóbr materialnych.  
 

Do podziału takiego może dojść dopiero po 
ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Takie 
przypadki zostały opisane w poprzednim numerze 
TWG Kuriera. 
 

Opisywana instytucja ma doniosłe znaczenie  
w praktyce, ponieważ wspólny majątek jest zwykle 
kością niezgody skłóconych małżonków. Jeżeli 
dojdzie do rozwodu, były mąż czy też była żona 
spierają się o to, komu przypaść ma dany przedmiot. 
Nie można przecież podzielić na pół kanapy, 
telewizora, samochodu czy nawet mieszkania.  
 

Należy pamiętać, że sprawa podziału majątku 
wspólnego jest odseparowana od sprawy 
rozwodowej. Sąd orzekający o rozwodzie tylko  
w wyjątkowych, bardzo rzadkich przypadkach 
decyduje o podziale majątku wspólnego. Jest to 
spowodowane tym, że postępowanie działowe jest 
zwykle długotrwałe. Wina w rozkładzie pożycia 
małżeńskiego nie ma wpływu na charakter podziału  
i to komu ma przypaść dany składnik majątku 
wspólnego. Przechodząc do sedna sprawy należy 
wspomnieć o dwóch sposobach podziału. Jest to 
podział umowny – na mocy porozumienia stron – 
oraz sądowy. Dla pierwszego sposobu wystarczy 
pisemne spisanie komu i jakie składniki wspólnego 
majątku przypadną. Pamiętać jednak trzeba, że jeżeli 
małżonkowie byli współwłaścicielami nieruchomości, 
niezbędna będzie wizyta u notariusza, w celu 
spisania odpowiedniego aktu. Sprawa jest prosta, 
gdy istnieje wola porozumienia i załatwienia sprawy 
polubownie. Czasem wystarczy ustne porozumienie 
na zasadzie ja biorę to, a Tobie zostawiam całą 
resztę. Dla zachowania ostrożności, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o droższe składniki wspólnego majątku, 
zawsze lepiej spisać na kartce wspólne 
postanowienia i przypadające każdemu przedmioty, 
określając jednocześnie ich wartość. 
 

W tym miejscu podnieść należy, że wspólny 
małżeński majątek dzieli się zwykle na równe dwie 
części po połowie dla każdego z małżonków. Ustawa 
przewiduje wyjątek od reguły, wtedy gdy jeden  
z małżonków w większym stopniu przyczynił się do 
  

 

powstania majątku. Od razu zaznaczyć trzeba, że 
wyjątek ten jest bardzo trudny do wykazania przed 
sądem. Przyczynianie się do powstania wspólnego 
majątku to nie tylko wykonywanie pracy i zarabianie 
pieniędzy, ale także osobiste starania o wspólny 
dom, wychowywanie dzieci, dbanie o podstawowe 
potrzeby rodziny. Zatem mąż mimo, iż był jedyną 
osobą zarabiającą, a jego żona nigdy nie pracowała, 
raczej nie będzie w stanie przekonać sądu, iż to jemu 
należy się większa część wspólnego majątku. Żona 
bowiem w domu gotowała sprzątała i wychowywała 
dzieci, co było wykonywaniem zadań nie lżejszych 
niż praca męża.  
 

Jeżeli byli małżonkowie są tak skłóceni, że nie 
sposób doprowadzić do ich porozumienia, pozostaje 
droga sądowa podziału. Jak zwykle to bywa, 
postępowanie przed sądem musi być zainicjowane. 
W opisywanym przypadku potrzebne jest pismo 
tytułowane: Wniosek o podział majątku wspólnego. 
Sądem właściwym, czyli tym do którego należy 
skierować taki wniosek, jest sąd rejonowy, w okręgu 
którego znajduje się wspólny majątek.  
 

Wniosek musi zawierać: oznaczenie osoby 
wnoszącej pismo, datę, oznaczenie sądu, do którego 
jest kierowany oraz oznaczenie wnioskodawcy oraz 
uczestnika postępowania, którym będzie drugi  
z byłych małżonków. Sama treść takiego pisma 
powinna wymieniać składniki wspólnego majątku 
oraz wartości poszczególnych składników. Ponadto 
wnioskodawca winien zaproponować sposób 
podziału czyli opis komu i co ma przypaść oraz komu 
i jakie z tego tytułu przysługiwać będą spłaty. 
Wniosek powinien ograniczać się do najbardziej 
wartościowych rzeczy, choć niejednokrotnie  
w praktyce spotyka się, iż żąda się ujęcia w podziale: 
łyżeczek, doniczek, kołder i tym podobnych mało 
wartościowych rzeczy. Takie stawianie sprawy 
sprawia, że może ona się ciągnąć miesiącami,  
a nawet latami. Wniosek powinien również 
przytaczać dowody, które świadczyć będą  
o własności poszczególnych składników oraz ich 
wartości. Czasem wystarczy zawnioskowanie 
przesłuchania uczestników postępowania. Jeżeli  
w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, 
niezbędne będzie dołączenie odpisu z księgi 
wieczystej. Wniosek zawierać musi  również 
przytoczenie okoliczności, z których wynika, że 
doszło do ustania wspólności ustawowej małżeńskiej 
(najczęściej wystarczy powołanie się na wyrok 
rozwodowy, ale pamiętać należy o innych sposobach 
ustania wspólności). Na końcu wniosek musi 
zawierać podpis wnioskodawcy. Wniosek składa się 
w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla 
uczestnika postępowania. Wniosek podlega opłacie 
sądowej, która wynosi 1000 zł.  

Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG HOBBYSTA 

HEJ HO, NA ŁOWY BY SIĘ 
SZŁO! 
 

Podobnie jak leśnictwo, łowiectwo 
dysponuje własną, z reguły świadomą i sprawną 
kadrą, zdolną prowadzić prawdziwą 
proekologiczną gospodarkę zasobami przyrody. 
Pomimo tego utarło się w ekologicznym 
środowisku szkodliwe przekonanie  
o niszczycielskiej roli łowiectwa. Ryszard 
Adamczyk, myśliwy z wieloletnim 
doświadczeniem opowie nam o autentycznej roli 
gospodarki łowieckiej i przybliży nam jak to 
wygląda na naszych terenach. 
 
Agata Krain: W jaki sposób w Polsce wygląda 
system łowiecki? 
Ryszard Adamczyk: Teren Polski jest podzielony na 
obwody łowieckie, które są dzierżawione przez Koła 
Łowieckie, lub też są one w gestii Zarządców 
Państwowych tj. Ośrodków Hodowli Zwierzyny 
(OHZ), lub obwodów przy uczelniach. Obwód 
Łowiecki nie może być mniejszy niż 3 tys. ha. 
Gospodarkę prowadzą Zarządcy (Lasy Państwowe) 
lub dzierżawcy (Koła Łowieckie) w oparciu o plany 
wieloletnie i roczne. 
 
A.K: Jakie Koła Łowieckie działają w naszej 
gminie? 
R.A: Na terenie Gminy Tworóg działa OHZ przy 
Nadleśnictwie Brynek, Koło Łowieckie Knieja Gliwice, 
Koło Łowieckie Młody Leśnik i Koło Łowieckie 
Przodownik. Warto podkreślić, że myśliwi w Polsce 
są zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ)  
i mogą deklarować przynależność do Kół Łowieckich 
lub też pozostać niezrzeszonym. 
 
A.K: Od kiedy jest Pan myśliwym? Skąd takie 
zainteresowania i czy jest to kosztowne hobby? 
R.A: Przygoda z łowiectwem zaczęła się w 1974 r., 
gdy pracowałem już w zawodzie. Dużo czasu 
spędzałem w lasach i nie wyobrażałem sobie pracy 
leśnika bez znajomości wiedzy łowieckiej, a taką 
można zdobyć tylko będąc myśliwym. Doświadczenia 
z wiedzy łowieckiej przydały mi się w pracy 
zawodowej, gdyż w latach 1990-2005 pracowałem 
jako leśniczy ds. łowiectwa. Jeśli jednak chodzi  
o koszty, to wiadomo, że każde zainteresowanie 
wiąże się z ich niemałym nakładem. 
 
A.K: Jakie trzeba spełniać warunki, żeby zdobyć 
uprawnienia myśliwego? 
R.A: Po pierwsze, aby zostać członkiem PZŁ należy 
odbyć staż w Kole Łowieckim, lub w którymś z OHZ. 
Po jego odbyciu kandydat zostaje skierowany na 
kurs dla nowo wstępujących do PZŁ i bierze udział  
w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych.  

Po ukończeniu kursu zdaje on egzamin z teorii  
i egzamin praktyczny na strzelnicy. W momencie, 
gdy pretendent przejdzie sprawdzian pomyślnie, 
zostaje myśliwym, jednakże nie ma on prawa 
polować na samce zwierzyny płowej. Po egzaminach 
kandydat występuje z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej. Zanim 
jednak je otrzyma, musi przejść szereg badań, test 
psychologiczny i wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez policję. Po spełnieniu 
wszystkich warunków otrzymuje decyzję 
administracyjną na posiadanie broni myśliwskiej. Po 
3-letnim stażu jako myśliwy ma prawo ubiegać się  
o uprawnienia selekcjonerskie. Bierze wtedy udział  
w kursie dla selekcjonerów i po zdaniu egzaminów 
zdobywa pełne uprawnienia do polowań.  
 
A.K: Czy osoby z zewnątrz mogą uczestniczyć  
w polowaniach?  
R.A: Mogą brać w nich udział jedynie te osoby, które 
mają uprawnienia, czyli myśliwi zrzeszeni w PZŁ, ale 
także obcokrajowcy, którzy zdali egzamin w PZŁ oraz 
osoby z wykupionym polowaniem  
w koncesjonowanym biurze polowań. 
 
A.K: Na czym polega gospodarka łowiecka? 
R.A: Myślistwo i leśnictwo to wspólny organizm,  
w którym musi być zachowana równowaga. Na 
skutek przekształceń w środowisku leśnym powstało 
dużo drzewostanów w młodszym wieku, gdzie 
zwierzyna ma ostoje. Pozostawienie populacji 
zwierzyny płowej bez kontroli, którą prowadzą w 
sposób fachowy leśnicy i myśliwi doprowadziłoby do 
jej przegęszczenia i jednocześnie pogorszenia 
jakości osobniczej oraz nadmiernych szkód w lasach 
i na polach. Dlatego też część populacji musi być 
eliminowana poprzez odstrzały, aby utrzymać ją na 
odpowiednim poziomie ilościowym. Nie może się to 
jednak odbywać w sposób przypadkowy, tylko 
kontrolowany. W trakcie polowań nie strzela się do 
pierwszej napotkanej zwierzyny. Najpierw ocenia się 
jej cechy osobnicze. Jeżeli są one poniżej wartości 
określonej dla danej populacji, to wtedy zwierzę 
można odstrzelić. Celem jest osiągnięcie populacji 
ustabilizowanej ilościowo o prawidłowej strukturze 
wiekowej i płciowej, jak i najlepszych cechach 
osobniczych. Trzeba jednak pamiętać, że łowiectwo 
to nie tylko regulowanie liczebności zwierzyny 
poprzez polowania, to także hodowla i ochrona 
zwierząt.  
 
A.K: Jakie jest więc główne zadanie gospodarki 
łowieckiej? 
R.A: Najważniejsze jest zabezpieczenie potrzeb 
zwierzyny. W okresie zimowym służby leśnej  
i myśliwi dokarmiają zwierzynę, a w letnim utrzymują 
tzw. poletka zaporowe, żeby zwierzyna została w 
środku lasu. Do zadań gospodarki łowieckiej należy 
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z wyjątkiem sarny rogaczy, na które polujemy do 
końca września. 
 
A.K: Co należy pamiętać z tej lekcji o gospodarce 
łowieckiej? 
R.A: Łowiectwo to kultura i tradycja. Możliwość 
realizacji swojej pasji na rzecz środowiska, hodowli  
i ochrony zwierzyny, jak również wykonywania 
polowania. 
 
A.K: Dziękuję za rozmowę! 
R.A: Również dziękuję, z myśliwskim pozdrowieniem 
Darz Bór. 
 

ZABAWA W ARTYSTĘ 
 

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś 
hobby ma...” tak śpiewała niegdyś znana 
wszystkim dzieciom grupa „Fasolki”. O swoim 
„bziku” na łamach TWG Kuriera opowiedziała 
nam pani Jolanta Warzecha, która chce zarażać 
artystycznym zacięciem najmłodszych 
mieszkańców gminy. 
  

- Moją pasją jest tworzenie. W wolnych chwilach 
maluję obrazy, lepię anioły, tworzę biżuterię, 
ozdabiam przedmioty użytkowe. Osobom pytającym 
mnie o inspiracje odpowiadam, że pomysły same 
przychodzą mi do głowy. Jako mała dziewczynką 
uwielbiałam malować i rysować. Do dziś lubię patrzeć 
na świat oczami dziecka. Pomyślałam, że mogłabym 
zainspirować i zachęcić dzieci do twórczej pracy – 
sama jestem mamą trójki. Z wykształcenia jestem 
plastykiem, a z zawodu specjalistą do spraw reklamy. 
Chciałabym, żeby dzieci w naszej gminie miały 
możliwość rozwoju artystycznego, aby świat wirtualny 
związany z komputerem potrafiły zamienić na 
rzeczywisty i dzięki temu rozwijać swoją wyobraźnię, 
ćwiczyć zdolności manualne, odkrywać talenty. Ja 
ciągle poszukuję nowych inspiracji, a dzieci to ocean 
pomysłów. Od września w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu prowadzone są zajęcia plastyczne dla 
najmłodszych. Małych artystów w bajkowy świat 
kolorów i fantazji zabiera Jolanta Warzecha. 
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  
o godzinie 17. Koszt uczestnictwa w zajęciach to 20 
zł na miesiąc. Dzieci w wieku 3-4 lat mogą brać 
udział w zajęciach pod opieką dorosłych. Innowacją  
i ciekawostką jest strona internetowa, na której będą 
prezentowane prace dzieci, a także informacje  
o tematyce kolejnych zajęć. Już dzisiaj można 
podziwiać na niej prace dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony: 
www.zabawawartyste.blospot.com oraz do 
uczestnictwa w zajęciach. - Na spotkaniach 
będziemy malować, rysować, modelować w masie, 
tworzyć kolaże, ozdabiać przedmioty, używać 
wielorakich technik i materiałów. Zachęcam do 
uczestnictwa, nie tylko dzieci, ale także i młodzież. 
Wiele młodych osób nie zdaje sobie sprawę, że 
posiada ukryte zdolności. Nie chowaj więc swoich 
prac do „szuflady” i przyjdź na zajęcia – mówi 
artystka. 
 

również dbanie o wykaszanie śródleśnych łąk w celu 
udostępnienia ich zwierzynie, nasadzanie na 
poletkach atrakcyjnych dla zwierzyny roślin 
żerowych, sadzenie gatunków owocodajnych, 
poprawa warunków bytowania zwierzyny. W okresie 
zimowym w lasach odpowiednio planuje się cięcia 
trzebieży, aby udostępnić zwierzynie 
zapotrzebowanie na pokarm grubo-włóknisty. 
 
A.K: W jaki sposób radzicie sobie  
z kłusownikami? 
R.A: Na terenie naszej gminy kłusownictwo jest 
marginalne. Oczywiście czasem występują takie 
przypadki, jednakże są to rzeczy trudne do 
udowodnienia. Natomiast większym problemem jest 
penetracja lasów przez grzybiarzy. Ta powoduje, że 
zwierzyna jest przeganiana, stresowana  
i niejednokrotnie opuszcza swoje naturalne ostoje  
w lesie. W wyniku tego, często zdarza się, że 
gromadzi się w uprawach kukurydzy wyrządzając 
dotkliwe szkody. Ważne jest więc, aby zapewnić 
zwierzynie spokój w jej naturalnym środowisku. 
Poważnym zagrożeniem są pozostawione bez 
kontroli wałęsające się psy, które powodują duży 
niepokój i dotkliwe straty. 
 
A.K: Może Pan przedstawić kilka zwyczajów 
myśliwskich? 
R.A: Oczywiście! Myślistwo to także tradycja i 
szeroko pojęta kultura łowiecka. Jest to np. uroczysty 
dzień św. Huberta, polowania wigilijne, a także cała 
oprawa polowań – sygnały myśliwskie, konkursy 
sygnalistów, konkursy i próby psów myśliwskich, 
wystawy trofeów, filmów przyrodniczych, zawody 
strzeleckie, polowania z sokołami i innymi ptakami 
drapieżnymi. Dużą rolę w propagowaniu kultury 
łowieckiej i edukacji przyrodniczo – łowieckiej 
prowadzi Nadleśnictwo Brynek. 
 
A.K: Ciekawi mnie też jaką zwierzynę można 
spotkać w naszych lasach? 
R.A: Na terenie Nadleśnictwa Brynek występuje 
zwierzyna gruba, płowa, i czarna. Płowa to jeleń, 
sarna, daniel, natomiast czarna to dzik. Oprócz tego 
można spotkać zwierzynę drobną – zająca, bażanta, 
kuropatwę, dzikie kaczki oraz drapieżniki m.in. lisa, 
czy jenota. Występują także gatunki chronione – bóbr 
i sporadycznie łoś, na którego ze względu na 
obowiązujące moratorium nie poluje się. W chwili 
obecnej następuje regres zwierzyny drobnej. 
Przyczyną jest m. in. zmiana modelu gospodarki 
rolnej. Powstają duże obszary jednogatunkowej 
uprawy np. kukurydzy, rzepaku a zwierzyna drobna 
wymaga wielogatunkowej bazy pokarmowej. Na jej 
dietę składa się kilkanaście gatunków roślin. Takie 
środowisko jak opisane powyżej jej nie odpowiada. 
 
A.K: Czy są wyznaczone określone terminy 
polowań na konkretną zwierzynę? 
R.A: Tak, obowiązuje kalendarz łowiecki, w którym 
określone są okresy polowań i okresy ochronne dla 
poszczególnych gatunków. Od października aż do 
połowy stycznia trwa główny sezon polowań. Można 
wtedy polować na samce i samice zwierzyny płowej, 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY cz. VII 
 

Skromny, miły, niesamowicie inteligentny  
i w dodatku przyjaźnił się z geniuszem - Albertem 
Einsteinem. Max Born, bo o nim mowa, to kolejny 
bohater serii o śląskich noblistach. Jak wyglądało 
jego życie i czym zasłynął? 

zmuszony wyjechać do Wielkiej Brytanii. Przyjął 
angielskie obywatelstwo i związał się z Uniwersytetem 
w Cambridge, skąd po trzech latach przeniósł się do 
Uniwersytetu w Endynburgu. Wykładał tam do 1953 r.  
Przez wiele lat spędzonych w środowisku akademickim 
pracował na swój sukces. W 1920 r. w laboratorium 
Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem, wspólnie  
z asystentką Elisabeth Bormann, wykonał jako 
pierwszy doświadczenie, mające na celu wyznaczenie 
średniej drogi swobodnej. Sformułował również 
standardową obecnie interpretację kwadratu funkcji 
falowej w równaniu Schrödingera, jako gęstości 
prawdopodobieństwa znalezienia cząstki. Brzmi 
skomplikowanie, ale najistotniejsze jest to, że właśnie 
za to odkrycie w 1954 roku otrzymał Nagrodę Nobla. 
Naukowiec jest także współautorem przybliżenia 
stosowanego w fizyce kwantowej, nazwanego 
przybliżeniem Borna-Oppenheimera. Umożliwia ono 
rozdzielenie ruchu elektronów i jąder w cząsteczce.  
 

Na tym talenty Borna się nie kończą. Na swoim 
konie ma nie tylko doświadczenia i bezcenne odkrycia, 
ale również sporo tytułów („Dynamics of Crystal 
Lattices”, „Optics”, „Natural Philosophy of Cause and 
Chance” i „Zur Quantummechanik”). 
 

Noblistę zapamiętano jako skromnego  
i sympatycznego człowieka. Zmarł w 1970 r. i spoczął 
na cmentarzu w Getyndze. Na nagrobku widnieje 
fundamentalne równanie mechaniki kwantowej:  
pq – qp = h/2πi. Będąc we Wrocławiu zachęcamy do 
odwiedzenia kamienicy przy pl. Wolności 4. To tam 
noblista spędził dzieciństwo. Na murze widnieje tablica 
pamiątkowa. Środowisko naukowe miasta nie 
zapomniało o Bornie i ustanowiło stypendium 
naukowego jego imienia, zaś w centrum miasta 
znajduje się plac nazwany jego nazwiskiem.  
 

Na koniec ciekawostka. Słynne zdanie autorstwa 
Alberta Einsteina - „Bóg nie gra w kości” – padło  
w korespondencji z Bornem. 

KULTURALNIE 

MAX BORN – FIZYK, 
MATEMATYK, ZNANY  
Z PODSTAWOWYCH BADAŃ 
W DZIEDZINIE MECHANIKI 
KWANTOWEJ 
 

Naukowiec urodził się w strategicznym dla fizyki 
momencie. Kiedy odkryto mechanikę kwantową, 
uznano ją za rewolucję w tej dziedzinie. Do przełomu 
doszło na początku XX w., kiedy fizyka usytuowała 
się na pierwszym miejscu wśród nauk 
przyrodniczych. Kto dokonał rewolucji? - Okazuje się, 
że byli to nadzwyczaj starannie wychowani  
i wyedukowani grzeczni chłopcy z dobrych domów, 
absolwenci doskonałych szkół – pisze Zofia Gołąb-
Meyer w artykule dla pisma „Foton”. Wśród nich 
znalazł się Max Born. 
 

Nasz noblista urodził się 11 grudnia 1882 r. we 
Wrocławiu w niemiecko-żydowskiej rodzinie  
i rzeczywiście miał szczęście zdobywać 
wykształcenie w najlepszych szkołach. Uczęszczał 
do wrocławskiego Gimnazjum Księcia Wilhelma, 
studiował najpierw na Uniwersytecie we Wrocławiu,  
a następnie w Heidelbergu i Zurichu. Po zakończeniu 
edukacji związał się z Uniwersytetem w Getyndze, 
gdzie prowadził wykłady. W 1912 r. przeniósł się na 
Uniwersytet Chicagowski, a w 1919, po zakończeniu 
służby wojskowej w armii niemieckiej, został 
profesorem Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem 
oraz, w 1921 r., w Getyndze.  

 
Wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. W 1933 
r. z powodu antysemickiej polityki rządu, był 
 

Foto. Naukowiec był znany z powiedzonek „nie żałować 
niczego – to początek wszelkiej wiedzy”. 

 

KARCZMA PIWNA 
Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Nowej 

Wsi organizuje w dniu 23.10.2010r. o godz. 18.00 
KARCZMĘ PIWNĄ.  
 

Cena wstępu 25zł od osoby. 
 
W cenie – swojskie jadło, darmowe wypieki, 

świetna muzyka. Zgłoszenia prosimy kierować do 
Reginy Mika tel. 512172982 i Marii Makowskiej tel. 
32/284-64-79.  

 
Serdecznie zapraszamy! 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi 
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WZNOWIENIE WYDANIA 
Informujemy, że w Gminnej Bibliotece  

w Tworogu jest do nabycia wznowienie książki 
Jaonny Światały – Mastalerz i Doroty Świtały – 
Trybek pt. „Śląska spiżarnia: o jodle, warzyniu, 
maszketach i inkszym pichcyniu” w cenie 15zł.  

Foto. Być może ostatnia w tym roku biesiada na świeżym 
powietrzu. 

Foto. Rozśpiewana grupa „Śląskie Trio” Piotra Szefera. 

FESTYN W BORUSZOWICACH 
 

W sobotę, 18 września odbył się festyn rodzinny 
w Boruszowicach. Imprezę plenerową na zakończenie 
wakacji zorganizowano już po raz trzeci. Pomimo 
chłodnej aury, mieszkańcy sołectwa nie zawiedli. 
Festyn uświetnił Andrzej Miś, prezenter Radia 
Piekary. Nie zabrakło również śląskiego humoru 
Piotra Szefera. Poprzez piosenki i kawały w gwarze 
śląskiej dostarczał mieszkańcom wiele radości. 
Zaprezentowała się także grupa taneczna „Demo” 
pod przewodnictwem Danuty Waler. O godz. 20 
zabawę taneczną poprowadził zespół „Bravo”. 
Dodatkowymi atrakcjami festynu były tzw. dmuchańce 
dla najmłodszych, które cieszyły się sporym 
zainteresowaniem.  
 

Organizatorami imprezy były OSP Boruszowice-
Hanusek, LKS Olimpia Boruszowice oraz GOK 
Tworóg. 
 

KONKURS NA LOGO 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY TWORÓG 
  

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg ogłasza konkurs na LOGO 
stowarzyszenia. Konkurs ma formę otwartą, 
skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży,  
i  dorosłych mieszkańców gminy Tworóg. 
 
REGULAMIN KONKURSU 
1. Nadesłane prace konkursowe powinny być 
związane tematycznie z kulturą regionu, jego 
uwarunkowaniami geograficznymi, obszarem 
wiejskim gminy, tradycją naszych okolic. 
2. Liczb barw do stworzenia logo powinna być 
ograniczona do trzech.  
3. Prace w formie rysunku mogą być wykonane na 
formacie  A4 lub A5.  
4. Konkursowe prace powinny  zawierać na odwrocie  
dane: 
- imię i nazwisko  
- wiek uczestnika 
- telefon kontaktowy 
  i dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs na logo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg”. Nie ma konieczności umieszczania 
danych osobowych na kopercie. 
5. Do prac dołączone powinno być oświadczenie 
uczestnika konkursu ( patrz poniżej), prace bez 
oświadczenia nie będą rozpatrzone. 
6. Prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę 
powołaną przez zarząd Stowarzyszenia na 
posiedzeniu 10 stycznia 2011 roku. Projekty logo 
można składać do 21-12-2010 w siedzibie Gminnej 
Biblioteki w Tworogu.  
 

Przewidziano nagrodę główną, oraz 
wyróżnienia. Fundatorem nagród jest spółka 4 
BIZNESS oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie. 
----------------------------------------------------------------------- 
 Oświadczenie 
 
Imię nazwiskoVVVVVVVVVVVVVV... 
Data urodzeniaVVVVVVVVVVVVVV. 
Ulica i numerVVVVVVVVVVVVVVV. 
Kod pocztowy miejscowośćVVVVVVVV.. 
 

Oświadczam, iż jestem autorem nadesłanej 
przez siebie pracy konkursowej, oraz że moja 
praca konkursowa nie narusza praw osób 
trzecich. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z ustawą 29-08-1997 o ochronie danych 
osobowych ( Dz.U. z 2002 Nr.101. poz. 926)  przez 
organizatora dla celów związanych z realizacją 
konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku 
zwycięstwa bądź wyróżnienia w konkursie. 
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ZEBRANIE WALNE 
STWOWARZYSZENIA NA 
RZECZ ROZWOJU GMINY 
TWORÓG 
 

Zarząd stowarzyszenia zaprasza członków  
w dniu 29 października na spotkanie, które odbędzie 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu o godz. 
18.00. 
 

Jednocześnie prosi się członków stowarzyszenia 
o wpłacenia zaległych składek za rok 2009 i 2010 na 
konto stowarzyszenia. 
 

Przypominamy numer konta w Bank 
Spółdzielczym w Tworogu: 

19 8466 0002 0007 3453 2000 0001 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE III ETAPU 
KONKURSU FOTO 
 

W środę 22 września kapituła konkursu 
powołana przez zarząd Stowarzyszenia na Rzecz 
Gminy Tworóg oceniła i wyłoniła laureatów III części 
konkursu. Tematyka tym razem odnosiła się do pory 
roku ,jaką jest LATO. 
 
Przyznano miejsca następującym osobom: 
- w kategorii do lat szesnastu: 
I miejsce TOMASZ KIERKOWICZ 
- w kategorii powyżej szesnastego roku życia 
przyznano dwa pierwsze miejsca : 
I miejsce WIESŁAW KLAUSE  
II miejsce  JOLANTA WAWRZENIEC  
 

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów na drodze fotografii, oraz 
zapraszamy do wzięcia udziału w następnym etapie. 
Wystawę prac konkursowych  II-go i III-go etapu 
można zobaczyć w Gminnej Bibliotece w Tworogu. 
 

UWAGA KONKURS TRWA! 
 

Rozpoczął się IV etap konkursu fotograficznego 
pt. „Cztery Pory Roku Gminy Tworóg” ogłoszonego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg . 
 

Prosimy o składanie zdjęć do IV etapu 
„JESIEŃ”. Zdjęcia należy złożyć w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu do dnia  
21-12-2010. 
 
REGULAMIN 
1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie 
wiekowe :  
a. Osoby do szesnastego roku życia  
b. Osoby powyżej szesnastego roku życia. 
2. Konkurs składa się  z czterech części, zima, 
wiosna, lato, jesień. Po zakończeniu każdego etapu 
wyróżnieni zostaną laureaci w/w kategoriach. 
3. Konkurs zakończony zostanie 31 stycznia 2011. 
4. Terminy składania zdjęć: 
 jesień – do 21 grudnia 2010, wyłonienie laureatów 
10 stycznia 2011 
5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być  
w formacie 21x15 cm. 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do pięciu zdjęć, 
7. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu powinno być 
opisane na tylnej stronie. Opis powinien zawierać: 
imię, nazwisko, wiek uczestnika, telefon kontaktowy. 
Zdjęcie należy umieścić w zamkniętej kopercie  
z napisem konkurs fotograficzny 
„Cztery Pory Roku Gminy Tworóg” wraz  
z oświadczeniem. 
8. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie zostaną 
zwrócone autorom. 
9. Zdjęcia będzie oceniać kapituła konkursu 
powołana przez zarząd Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju  Gminy Tworóg. 
 
. 
Oświadczenie   
 
 
Ja LLLLLLLLLLLLLL wyrażam zgodę 
na  używanie moich zdjęć przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg  w materiałach 
promocyjnych, na wystawach oraz innych celach 
związanych z działalnością stowarzyszenia. 
 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
Podpis  
 
( Stowarzyszenie wykorzystane zdjęcia będzie opisywać imieniem 
i nazwiskiem autora) 

 

BADANIE SŁUCHU 
Urząd Gminy Tworóg oraz Gminny Ośrodek 

Kultury zapraszają osoby po 50-tym roku życia 
oraz osoby z upośledzeniem słuchu na bezpłatne 
badania słuchu 
 

Badania odbędą się w sali GOK-u (Tworóg 
ul.Zamkowa 16) w dniu 15.10.2010 r. Rejestracja 
pod numerem telefonu 32 285 74 93 

AEROBIC W GOK 
Po wakacyjnej przerwie ruszają sportowe 

zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy 
na aerobic w każdy czwartek o godzinie 19 do sali 
GOK. Należy ze sobą zabrać karimatę lub koc, 
strój sportowy i dobry humor. Zapraszamy! 
 



 9 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

KUBUSIOWY PRZYJACIEL 
NATURY 
 

Gminne Przedszkole w Tworogu już po raz drugi 
brało udział w programie zorganizowanym pod 
patronatem firmy TYMBARK, producenta soków 
KUBUŚ, realizowanym we współpracy z Fundacją 
Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu 
edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.  
 

Dzieci z naszego przedszkola angażują się we 
wszystkie proponowane działania zdobywając 
maksymalną ilość punktów. Braliśmy czynny udział  
w „Obchodach pierwszego Dnia Wiosny”, 
„Obchodach Zielonego Dnia”, „Obchodach Dnia 
Marchewki”, „Obchodach Dnia Wody”, „Segregacji 
śmieci w przedszkolu”, „Patrolu ekologicznym”, 
„Wycieczce do parku krajobrazowego lub do lasu”, 
„Ankiecie ekologicznej dla rodziców”, „Zajęciach 
plastycznych - „Jestem Kubusiowym Przyjacielem 
Natury”, „Kąciku ekologicznym”, „Konkursie 
plastyczny na najstraszniejszego potwora 
śmieciowego”, „Tworzeniu postaci z kasztanów  
i żołędzi” oraz „Zbudowaniu karmników dla ptaków”. 
 

Działania są związane z ochroną i pomocą 
naszemu środowisku przyrodniczemu, pomaganiu 
ptakom i zwierzętom w zimie oraz porządkowaniem  
i sprzątaniem naszego najbliższego środowiska 
przyrodniczego.  
 

Każdy przedszkolak za udział w programie 
otrzymał odznakę „KUBUSIOWY PRZYJACIEL 
NATURY” oraz książeczki edukacyjne z zagadkami i 
krzyżówkami o ochronie przyrody. Nasze 
przedszkole zdobyło już dwa razy CERTYFIKAT 
„PRZYJACIEL NATURY”. W nowym roku szkolnym 
2010/2011 znów przystąpimy do działań na rzecz 
naszego środowiska, by zdobyć nowy tytuł i certyfikat 
„KUBUSIOWY PRZYJACIEL NATURY” 
 

Koordynatorzy programu:  
Teresa Adamczyk i Anna Arendarska 

NIE MIAŁA BABA KŁOPOTU, 
CZYLI KUPUJEMY APARAT. 
CZ.3 
 
Zoom obiektywu 

Po długiej wakacyjnej przerwie wracamy do 
zakupów. Wiemy już, że rozdzielczość matrycy, to  
w zasadzie wyłącznie chwyt marketingowy. Dzisiaj 
kilka słów o tzw. zoomie. Ten parametr również 
bardzo dobrze wygląda w prospektach. Określa on 
stosunek najdłuższej ogniskowej aparatu do 
najkrótszej. Czyli obiektyw o zakresie 70-200 ma 3-
krotny zoom, podobnie jak np. obiektyw 28-80. 
Widzimy z tego, że niekoniecznie informuje nas  
o tym, jakie przybliżenia możemy nim uzyskać.  
 

W profesjonalnej fotografii używa się praktycznie 
wyłącznie obiektywów z zoomem 3x. Dlaczego? Bo 
uzyskanie dobrych parametrów optycznych dla 
krotności powyżej trzech jest niezwykle trudne.  
A w przypadku zoomów np. 10x lub 12x jest 
praktycznie niemożliwe. Obiektywy takie w skrajnej, 
najdłuższej pozycji z reguły są już bardzo ciemne, 
tzn. nie można otworzyć przesłony szerzej jak np. 
5,6. Z reguły przy najdłuższych ogniskowych pojawia 
się winietowanie (zaciemnione rogi zdjęcia), 
zniekształcenia geometryczne obrazu, aberracja 
chromatyczna itd. Do tego wszystkiego z racji 
zmniejszenia jasności obiektywu znacznie wydłuża 
się czas naświetlania i zdjęcia często wychodzą 
poruszone. Z punktu widzenia jakości fotografii 
często lepiej robić zdjęcia na krótszych ogniskowych  
i powiększać je w programie graficznym. W praktyce 
znacznie większą uwagę warto przywiązywać do 
najkrótszej ogniskowej, którą możemy uzyskać  
w naszym kompakcie. Oznacza to, że mając do 
wyboru dwa obiektywy z zoomem 10x, jeden  
o zakresie 35-350, drugi np. 28-280, to 
zdecydowanie bardziej przyda nam się ten drugi, bo 
ma znacznie większy kąt widzenia. Inaczej mówiąc – 
możemy nim obejmować szersze plany, co ma 
ogromne znaczenie np. w pomieszczeniach gdy nie 
możemy się bardziej odsunąć od tematu zdjęcia (bo 
ściany przeszkadzają)L A to akurat bardzo często 
się zdarza przy fotografowaniu np. imprez 
rodzinnych. Dodatkowo – istnieje zasada, która 
mówi, że najdłuższy czas naświetlania, który 
powinien dać nam ostre, nieporuszone zdjęcie nie 
powinien być krótszy niż odwrotność ogniskowej. 
Mówiąc prościej dla ogniskowej np. 250 mm nie 
powinien być dłuższy niż 1/250 s. Jeżeli czas 
wychodzi dłuższy, to należy używać statywu. Warto 
więc nosić go ze sobąL A to jest zaprzeczenie 
powodów, dla których kupujemy lekki, mały aparat. 
 

Reasumując – wady kompaktowych zoomów 
(rzędu 10x, 12x lub więcej) przewyższają ich 
teoretyczną przydatność w charakterze 
teleobiektywu. To kolejna pułapka na klientów, 
szczególnie tych, zafascynowanych dużymi 
rozmiaramiL 

Piotr Gansiniec 
 

Foto. Zdobywcy certyfikatu „PRZYJACIEL NATURY”. 
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TWG KURIER – KOBIETA 

Pożegnanie z pieluszką wiąże się z zakupem 
stosu majteczek. Jeżeli w wyborze nowego elementu 
garderoby pomoże nam główny zainteresowany, czyli 
malec, jest duża szansa, że będzie robić wszystko, 
żeby nie zabrudzić nowego ubranka. Tym samym 
możemy mieć nadzieje, że dziecko samo 
zasygnalizuje potrzebę skorzystania z nocnika. 

 
Podsumowując, kiedy zauważymy, że nasze 

dziecko jest gotowe na „nocnikową” naukę, kupujemy 
nocnik, uświadamiamy do czego służy, poświęcamy 
dużo czasu na rozmowy dotyczące zawartości 
pieluszki, pozwalamy dziecku biegać w samych 
majteczkach i przede wszystkim uzbrajamy się  
w cierpliwość. Warunkiem dobrych wyników w nauce 
korzystania z nocnika jest porządne przygotowanie  
i konsekwencja. Rodzice powinni wiedzieć, że 
niemowlaki opróżniają pęcherz ok. dwudziestu razy 
na dobę. Nie są tego jednak świadome. Kontrola nad 
własnym ciałem przychodzi z czasem, jest to 
naturalny etap rozwoju i nie można go przyśpieszyć. 
W dodatku według badań chłopcy zaczynają później 
od dziewczynek sygnalizować potrzeby fizjologiczne. 
Rola rodziców w tym procesie sprowadza się do 
pomocy w zrozumieniu sygnałów jakie wysyła mu 
ciało. 
 

Na koniec ważna kwestia. Wiele mam 
zastanawia się kiedy należy rozpocząć walkę  
z pieluchami. Porównują zachowanie własnego 
dziecka z rówieśnikami i wydaje im się, że już czas 
na zmiany. Tymczasem dzieci rozwijają się według 
własnego, indywidualnego tempa. Dajmy im czas. 
Nauka korzystania z nocnika powinna odbywać się 
bez presji i przebiegać w naturalny sposób. Niektóre 
maluchy same rezygnują z pieluszki, inne potrzebują 
zachęty i cierpliwości. Według fachowców optymalny 
czas na rozpoczęcie nauki korzystania z nocnika to 
18 - 24 miesiąc życia.  
 
Powodzenia!    
 

Na podstawie książki Caroline Young 
„Nocnikowy trening. Żegnamy pieluszki”.  

MAMO, PO CO MI NOCNIK? 
 

Pytanie niby banalne, a odpowiedź 
oczywista? Nie do końca. Kiedy w domu, po 
którym biega maluszek w pieluszce, pojawia się 
nocnik, może powstać niezłe zamieszanieV  
A jednak prędzej czy później trzeba jakoś 
przekonać brzdąca, że pieluszka to nie 
rozwiązanie na całe życie. Jak to skutecznie 
zrobić?  
 

Sprawa wcale nie jest prosta, bo przecież jak 
dotąd wszystkie potrzeby fizjologiczne nasza 
pociecha załatwiała nawet o tym nie wiedząc,  
a brudna pieluszka w magiczny sposób zamieniała 
się w suchą. Dziecko szybko kalkuluje i dochodzi do 
wniosku, że nie ma sensu zamieniać tego 
doskonałego mechanizmu na nocnik. Co robić? To 
pytanie zdaje sobie niejedna mama. Rada jest prosta 
- musi zapomnieć o tym ile ma lat i znów zacząć 
myśleć jak dziecko, innymi słowy  wykazać się 
empatią. Wyobrażenie o tym jak sytuację postrzega 
dziecko to połowa sukcesu. 
 

Kolejny krok to sprytna perswazja. Do tego 
przyda się nocnik, który zainteresuje malca. Nie 
trzeba silić się na super nowoczesny, grający czy 
świecący. Tak naprawdę wystarczy w jaskrawych 
kolorach, które przyciągną wzrok malucha. 
Decydując się na zakup warto również zwrócić 
uwagę czy nocnik jest lekki, stabilny i odpowiednio 
wyprofilowany. Jeżeli dziecko polubi nowy nabytek,  
z pewnością będzie na nim siadać, zanim pojmie do 
czego tak naprawdę służy, co bardzo ułatwi zadanie.  
 

Kiedy już maluszek oswoi się z dziwnym 
„krzesełkiem”, warto wyjaśnić do czego służy. 
Oczywiście rozmowy o potrzebach fizjologicznych to 
dosyć wstydliwy temat, jednak pamiętajmy - wstyd to 
coś czego dziecko uczy się od dorosłych, a na tym 
etapie raczej nie to chcemy przekazać. Zapominamy 
więc o wstydzie i ze swobodą rozmawiamy  
z dzieckiem o zawartości pieluszki. Mało tego, skoro 
pociecha we wszystkim naśladuje rodziców, warto 
pokazać, że i oni korzystają z ubikacji. Wszystko 
jednak róbmy z umiarem. Nasz malec nie wie, które 
słowa są kulturalne i o czym można mówić  
w towarzystwie, powinniśmy więc z rozsądkiem 
dobierać słowa. 
 

W trakcie oswajania z „nocnikowym” tematem 
można pozwolić dziecku pobiegać przez jakiś czas 
bez pieluszki. Wiąże się to oczywiście z ryzykiem 
zmywania mokrych plam z podłogi, ale czego się nie 
robi dla dobra pociechy. Drobne wpadki to w końcu 
obowiązkowy element każdej nauki. Na pocieszenie 
pamiętajmy – prędzej czy później nasz uczeń zacznie 
rozpoznawać sygnały wysyłane mu przez organizm  
i w końcu, ku radości rodziców, trafi do nocnika. 
Kiedy już tak się stanie nie zapominajmy  
o pochwałach i małych nagrodach, które są najlepszą 
motywacją do dalszych starań. 

Foto. Jak raz na zawsze pożegnać się z pieluszką? Istnieje 
wiele sposobów. Jeden z nich to tzw. metoda małych kroków 

zakładająca stopniową naukę korzystania z nocnika. 
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MUZYKA: „SYMPHONICITIES”, STING 
 

W ostatnich latach 58-letni brytyjski muzyk nie rozpieszczał swoich 
sympatyków rockowego brzmienia. Wielu słuchaczy uznało więc, że lata świetności 
Stinga już przeminęły. Tymczasem Brytyjczyk kolejny raz zaskakuje. Na płycie 
„Symphonicities” przedstawia nowe, orkiestrowe aranżacje swoich znanych 
utworów. Gordon Summer (prawdziwe nazwisko wokalisty), zaprosił do współpracy 
nad nowym krążkiem jedną z najlepszych orkiestr symfonicznych na świecie - 
London Royal Philharmonie Concert Orchestra. Można odnieść wrażenie, że był to 
trafny wybór. Wśród komentarzy są i głosy krytyki, jednak pomimo podziału na 
oponentów i zwolenników albumu, reaktywacja znanych utworów została przyjęta  
z dużym entuzjazmem. Osobiście uważam, że efekt połączenia wokalu Stinga  
z orkiestrą symfoniczną jest spójny, ciekawy i przyjaźnie brzmiący dla przeciętnego 
słuchacza. Stare nagrania zyskały nowy koloryt. 

TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „PACHNIDŁO”, PATRICK SÜSKIND 
 

Tym razem  zapraszamy w zmysłowy świat zapachów. „Pachnidło”, dzieło już nie 
najnowsze, bo z 2005 r., to historia pewnego mieszkańca Francji obdarzonego 
przedziwnym talentem.  Jan Baptiste Grenouille posiada węch absolutny i jedno marzenie – 
zostać genialnym perfumiarzem. Do realizacji zamierzenia potrzebuje jednak dosyć 
kontrowersyjnego składnika - ciał dziewic. Świetnie napisana książka, która pokazuje  
w jak niewielkim stopniu korzystamy ze zmysłów. Potrafimy opisywać krajobrazy, 
ludzki wygląd, zachowania, ale nie zapachy. Jesteśmy przyzwyczajeni do poznawania 
świata za pomocą wzroku. Nasze otoczenie jednak to nie tylko barwy i kształty. 
Ogromną częścią odczuwania rządzą bowiem zapachy. Inaczej jest z głównym 
bohaterem. Dla niego liczą się tylko zapachy. Od cuchnącego Cmentarza Niewiniątek, 
starych ryb, odoru ludzkiego potu po subtelną woń kwiatów, rosy i kobiety, dla której 
zapachu główny bohater jest w stanie zabić. Potrafi je bezbłędnie klasyfikować  
i rozpoznawać z ogromnych odległości.  

 

FILM: „WYBUCHOWA PARA” 
 

Wielu porównuje film do znanej produkcji „Mr. and Mrs. Smith”. Jest piękna June 
(Cameron Diaz), tajemniczy Roy (Tom Cruise), intryga, pościgi i oczywiście 
namiętność. Można powiedzieć – nic nowego. Z drugiej jednak strony trzeba 
przyznać, że tym razem stary, sprawdzony przepis na fabułę zdał egzamin na piątkę  
z plusem. Mało tego, udowodnił, że prosty i setki razy wykorzystywany pomysł może 
zaskakiwać. Akcja zaczyna się na lotnisku, gdzie główni bohaterowie po raz pierwszy 
się spotykają. Lot tym samym samolotem ma przez przypadek połączyć ich losy na 
znacznie dłużej. Roy, początkowo przypominający znerwicowanego uciekiniera 
oddziału zamkniętego, to superszpieg, który realizuje bardzo ważną misję i oczywiście 
wpada w tarapaty. June chcąc nie chcąc zostaje wplątana w zamieszanie. Zaczyna 
się seria ucieczek, widowiskowych pościgów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji,  
a pomiędzy bohaterami zaczyna iskrzyć. Wszystkiemu winna okazuje się pewna 
bateria, która posiada niezwykłe właściwości. 

Zdania na temat książki są podzielone. Dla jednych naturalistyczne opisy Paryża są odrażające, inni tratują 
je jako ciekawostkę kulturoznawczą. Bez względu jednak na ostateczne wrażenie, w jednym wszyscy  
z pewnością się zgodzą. „Pachnidło” to niezapomniana lektura. Na długo zapada w pamięci nawet tym, którzy 
po jej przeczytaniu czuli się zniesmaczeni. Książka bardzo szybko doczekała się wiernej ekranizacji. My jednak 
zachęcamy do sięgnięcia po oryginał. Naprawdę warto.   
 

To pastisz gatunku w świetnym wykonaniu. Niczego co w filmie zobaczymy nie można traktować serio. Jest 
lekki, bardzo zabawny i momentami absurdalny. Idealny na relaksujący wieczór z lampką wina. Polecamy. 

Tytuł albumu nawiązuje do „Synchronicity”, ostatniej płyty The Police z 1983 r. Krążek zawiera dwanaście 
dobrze znanych hitów z solowego repertuaru Stinga i The Police. W balladach orkiestra dodaje im subtelności  
i tworzy niezapomniany nastrój. Natomiast w nagraniach bardziej dynamicznych, sama orkiestra przejmuje rolę 
zespołu rockowego, w których nie brakuje instrumentów dętych, elektrycznych gitar, perkusji, basu czy 
smyczków. Na płycie znalazły się takie hity jak „Englishman In New York”, „Next To You”, „When We Dance”. 
Pierwotny styl gniewnego, rockowego utworu „Roxanne” nabiera rytm zrównoważonej, soulowej ballady 
symfonicznej. Można więc stwierdzić, że nadszedł czas na spokojniejszą fazę muzycznej twórczości Stinga.  
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

NOWA ULICA LUBLINIECKA 
 

17 września 2010 roku oddano największą 
inwestycję drogową w tym 20-leciu 
samorządności, która była współfinansowana  
z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, tzw. „schetynówek”. W ramach tego 
programu zmodernizowano ul. Lubliniecką  
w Kotach.  
 

W ubiegłym roku przy ulicy wykonano 
kanalizację sanitarną z umorzenia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Już w zeszłym 
roku wójt Eugeniusz Gwóźdź na zebraniu wiejskim  
w Kotach powiedział, że ta droga ma wielkie szanse 
na dofinansowanie z uwagi na strategiczne położenie 
(spina drogę krajową i powiatową). Z tego też 
powodu wykonano z umorzenia pożyczki tylko 
kanalizację wzdłuż tej drogi, a w tym roku przy 
współfinansowaniu środków unijnych realizowane 
jest dokończenie kanalizacji w sołectwie Koty.  
 

- Ja osobiście jestem zadowolony z wykonawcy  
i uważam, że robotę wykonaliśmy bardzo dobrze. 
Całkowity koszt remontu wyniósł 411 256 zł, z czego 
205 700 zł wyłożyła na remont gmina. Partnerem 
inwestycji było Starostwo Powiatowe, które do 
inwestycji dołożyło 5000 zł. To jest tylko symboliczna 
dopłata aby zdobyć kilka punktów więcej – tłumaczy 
wójt, który dziękuje za to Staroście oraz radnemu 
powiatowemu Adamowi Chmielowi pilnującemu 
tematu. Z końcem września złożono kolejny wniosek 
na dofinansowanie następnej drogi gminnej  
w ramach przedmiotowego programu. 

 

SPOTKANIE Z V-CE 
WOJEWODĄ 
 

10 września Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź 
wraz z Posłem na Sejm Tomaszem Głogowskim 
gościli u V-ce Wojewody Adama Matusiewicza, 
któremu podlega kompetencyjnie Wydział 
Nadzoru Właścicielskiego. Omówiono kilka 
bardzo ważnych tematów, które w niedługim 
czasie zostaną sfinalizowane. 
 

Mówiono o przejęciu na własność za należności 
podatkowe remizę strażacką w Boruszowicach, która 
została wydzielona geodezyjnie. Jest to bardzo 
ważna informacja dla naszej społeczności  
i strażaków, ponieważ od momentu powstania remiza 
jest użytkowana, można powiedzieć, „na słowo”. 
Przejęcie tego budynku na własność umożliwi 
przeprowadzenie remontu i w końcu strażacy będą 
mogli swobodnie z niego korzystać.   

 

Kolejnym tematem omawianym było 
przyśpieszenie procesu sprzedaży mieszkań  
w domach będących w zarządzie likwidatora KZCP. 
Ponadto omawiano temat przejęcia na własność 
najstarszego budynku w naszej gminie mieszczącego 
się przy Placu Wolności w Tworogu. Mowa o tzw. 
„szpitolu”, który stoi na działce będącej w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego – 
Nadleśnictwa Brynek. W ubiegłym roku Gmina 
złożyła wniosek o komunalizację tej nieruchomości i 
prosi Pana Wojewodę o przyśpieszenie tego procesu 
z uwagi na plany związane z remontem obiektu przy 
dofinansowaniu środków unijnych w ramach Lokalnej 
Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. - 
Musimy mieć tytuł prawny – tłumaczy wójt, bez niego 
nie możemy wnioskować o środki pomocowe. 

 

INWESTYCJA  
W BORUSZOWICACH – 
WYŁONIONO WYKONAWCĘ 
 

Wyłoniono wykonawcę na budowę Gminnej 
Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach. Jest nią firma BUDREMO-BMK 
Sp. z o.o. z Koszęcina. Umowa wykonania tej 
największej kubaturowej inwestycji od powstania 
samorządów w naszej gminie opiewa na kwotę 
1.149.310,55zł.  
 

Termin zakończenia realizacji inwestycji 
przewiduje się na 31 sierpnia 2011 r. Wójt tłumaczy, 
że podpisanie umowy z wykonawcą jest bardzo 
ważne, ponieważ dopiero w tej chwili możemy starać 
się o dofinansowanie w wysokości 33% z Funduszu 
Kultury Fizycznej. Podpisanie umowy jest warunkiem 
koniecznym do złożenia wniosku do tego programu. 
Tymczasem gmina złożyła kolejny wniosek na 
dofinansowanie budowy sali z środków unijnych tj.  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie 
spełnionych musi być kilka warunków - inwestycja 
musi być ujęta w Planie Odnowy Miejscowości (jest 
to załącznik do wniosku) oraz musi być podjęta 
 

Foto. Od lewej: V-ce Wojewoda Adam Matusiewicz,  
Poseł Tomasz Głogowski, Wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
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Również nie dbająca o higienę matka zakaża swoje 
dziecko, przenosząc wirusa na powierzchni swoich 
rąk. Wirusem HPV nie zarazimy się jednak przez 
krew, jak w przypadku HIV. 
 

W świetle obecnej wiedzy medycznej skuteczna 
walka z tym nowotworem powinna łączyć więcej 
elementów: dobrze prowadzoną edukację zdrowotną, 
profilaktykę wtórną w postaci badań cytologicznych 
oraz profilaktykę pierwotną, czyli szczepienia. Łącząc 
te działania mamy szansę na statystyki Finlandii 
(gdzie na przestrzeni 20-30 lat praktycznie 
wyeliminowano ten nowotwór z populacji poprzez 
jego wczesne diagnozowanie i skuteczne leczenie). 
Wprowadzając szczepienia mamy większą szansę na 
wyeliminowanie tego raka z naszego społeczeństwa. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

uchwała Rady Gminy w sprawie możliwości 
darmowego korzystania przez mieszkańców naszej 
gminnej społeczności. - Warunki zostały spełnione  
i oczekujemy na weryfikację wniosku – tłumaczy wójt. 
W obu przypadkach obowiązuje zasada 
refinansowania czyli najpierw trzeba wyłożyć własne 
środki, a następnie jest możliwość uzyskania zwrotu, 
dlatego też zaciągnięto kredyt na niniejsze zadanie 
inwestycyjne. Wójt Gminy jest przekonany, że gmina 
uzyska dofinansowanie. 
 

Z NOWOTWOREM MOŻNA 
WYGRAĆ! 
 

„Choroby nowotworowe są w Polsce jedną  
z głównych przyczyn zgonów (V). Jednym  
z nowotworów, który zbiera corocznie 
dramatyczne żniwo w naszym kraju, jest rak 
szyjki macicy. Problem ten dotyka kobiet w sile 
wieku, które najczęściej są żonami i matkami. 
Wobec tego ich choroba oraz często 
przedwczesna śmierć doświadcza nasze 
społeczeństwo w sposób szczególny.” -  czytamy 
w słowie wstępnym „Wytycznych dla organizacji 
programów profilaktycznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego” (Czerwiec 2010 r.). 
Każdego roku ponad 3,5 tys. Polek dowiaduje się, 
że cierpi na tę chorobę, blisko 2 tys. umiera  
z tego powodu, tracąc średnio 26 lat życia.  
 

Choroba rozwija się zazwyczaj bezobjawowo 
przez około 5 do 10 lat. Najlepszą metodą jej 
wykrycia w tym okresie jest badanie cytologiczne. 
Wczesne zdiagnozowanie pozwala na pełne 
wyleczenie. Niestety mimo wprowadzonych przez 
NFZ programów badań, efekty nie są zadowalające. 
Wiele osób wciąż nie poddaje się tym badaniom. 
Tymczasem w ostatnich latach zrodziła się jeszcze 
jedna możliwość w walce z tą chorobą – szczepienia.  
 

Wykazana przez naukowca Haralda zur 
Hausena etiologia powstania raka szyjki macicy daje 
nowe narzędzie w profilaktyce. Naukowiec odkrył, że 
rak szyjki macicy jest wywołany przez wirusa 
brodawczaka ludzkiego zwanego w skrócie HPV 
(Human Papillomavirus). Dzięki jego odkryciu (za 
które w 2008 roku otrzymał Nagrodę Nobla  
w dziedzinie fizjologii i medycyny) opracowano 
szczepionkę obniżającą ryzyko zachorowania na tę 
chorobę. Wirus HPV jest przenoszony najczęściej 
drogą płciową (na tej drodze przekazywanych jest 
ponad 90% wszystkich zakażeń). Wzrost liczby 
partnerów seksualnych powoduje zwiększenie 
ryzyka. Zachorowanie na tę chorobę nie oznacza 
jednak rozwiązłości seksualnej chorej osoby, gdyż 
można się zarazić także podczas pierwszego 
stosunku. Do zakażenia może dojść nie tylko po 
odbyciu pełnego stosunku, ale także podczas innych 
form współżycia. Wirus HPV uwalnia się ze 
złuszczonymi komórkami naskórka i nabłonków. 
Zdarza się, że noworodek zakaża się w trakcie 
porodu, przechodząc przez kanał rodny. 

Niestety na dzień dzisiejszy NFZ nie finansuje 
tych szczepień. Przyczyna jest prosta - brak 
pieniędzy. Dlatego coraz więcej jednostek 
samorządowych angażuje się w finansowanie ich dla 
swoich mieszkańców. W całej Polsce pod koniec 
2009 roku realizowało takie programy już ponad 100 
samorządów. Pierwszy program ruszył  
w Polkowicach w 2007 roku.  Tak więc profilaktyka 
raka szyjki macicy poprzez szczepienia jest sprawą 
stosunkowo nową. Bazując na doświadczeniach 
innych gmin także my pragniemy wprowadzić  
w naszej gminie program finansowania szczepień. 
Obecnie w Urzędzie Gminy Tworóg trwają nad nim 
prace. Dyskusje i konsultacje z liderami profilaktyki 
jeszcze trwają. Przyjmując program będziemy 
przekonani w stu procentach, że jest on dobry dla 
naszych mieszkanek (będzie obejmował szczepienia 
dla dziewczyn z trzecich lub drugich klas gimnazjum). 
W przypadku przyjęcia programu szczepień 
profilaktycznych, ruszy w gimnazjum akcja 
edukacyjna zachęcająca do skorzystania tych 
jeszcze nie przekonanych. Pragniemy dać szansę, 
ale decyzja czy zaszczepić córkę, należeć będzie do 
rodziców. 
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DEUTSCHWAGEN W SZKOLE 
W BORUSZOWICACH 
 

28 września do Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach przyjechał tzw. Deutschwagen, 
czyli specjalny samochód, którym pracownicy 
Instytutu Goethego reklamują język niemiecki  
i motywują poprzez zabawę do jego nauki.  
 

Projekt „Deutsch-Wagen-Tour” jest 
ogólnopolskim programem wspierającym naukę 
języka niemieckiego, finansowanym przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w maju 2009 r. i zaplanowana 
jest na 3 lata. Istotą kampanii to pięć jeżdżących po 
Polsce oznakowanych samochodów, 
przemierzających tysiące kilometrów, aby 
przeprowadzić lekcje niemieckiego na wesoło. 
Nauczyciele szkoły w Boruszowicach rok czasu 
oczekiwali na pojawienie się kolorowego samochodu 
Deutschwagen. W niemiecką krainę lektor zabrał 
najpierw uczniów klas II-III, a następnie klasy IV-VI. 
Zajęcia przebiegały radośnie. Nie zabrakło animacji, 
gier, instrumentów, kolorowej chusty, która cieszyła 
się sporym zainteresowanie. Wszystko to, aby 
ułatwić zdobywanie wiadomości o Niemczech i uczyć 
się języka. Między lekcjami młodszych i starszych 
uczniów, klasa III zaprezentowała wcześniej 
przygotowany występ. Zakończeniem zajęć  
z lektorem było spotkanie z rodzicami uczniów 
wszystkich klas. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Więcej informacji na temat HPV i raka szyjki 
macicy można znaleźć na stronie: www.hpv.pl 
 

Artykuł powstał w oparciu o informacje uzyskane m.in. na 
konferencji „Profilaktyka zdrowotna mieszkańców – wyzwaniem dla 
samorządów”, która odbyła się dnia 7 września 2010 roku w Sali 
Sejmu Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Samorządowego „Współdziałajmy” (www.wspoldzialajmy.pl).   

 
 Joanna Leksy  

 

BADAM SIĘ, WIĘC MAM 
PEWNOŚĆ!  
 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi 

Zgodnie z zapowiedzią kolejnych badań 
mammograficznych (TWG Kurier nr 26 z dnia 12 
kwietnia br.) w dniu 8 października za Urzędem 
Gminy Tworóg ponownie stacjonował mammobus,  
w którym wykonywano badania dla kobiet w wieku 
między 50 a 69 rokiem życia. Mimo dużej frekwencji 
w dniach 19, 22 i 23 marca br. (przebadało się około 
220 kobiet) oraz w dniu 8 października, są jeszcze  
w naszej Gminie Panie, których nie udało się 
przekonać co do skuteczności i konieczności takich 
badań. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  
w Centrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach oraz 
Urząd Gminy Tworóg dołożyli wszelkich starań, aby 
informacja o badaniach dotarła do wszystkich 
potencjalnych zainteresowanych. Apelujemy do 
wszystkich Pań, które jeszcze nie skorzystały  
z przysługujących im badań mammograficznych aby 
przełamały strach i jednak skorzystały z badań 
następnym razem. Badania nie są szkodliwe, ani 
bolesne. Wszystkie informacje na temat chorób piersi 
oraz miejsc, w których można wykonać jeszcze 
badania są umieszczone na stronie internetowej 
www.raksutka.org. Najbliższe ośrodki wykonujące 
badania : 
 - SP ZOZ, ul. Sobieskiego 9, 43-143 Lubliniec, tel. 
32 351 49 22 
- Wielospecjalistyczny Szpital Zespolony im. dr B. 
Hagera, ul. Opolska 21, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 
32 285 42 13 wew. 115 
- NZOZ Bi-Med, ul. Mickiewicza 8, 42-600 
Tarnowskie Góry, tel. 32 285 80 80 
Rak wcześnie wykryty jest uleczalny ! 
 

Joanna Leksy 
 

ŚWIĘTO MATKI ZIEMI 
 

Tradycyjnie w połowie września odbyła się 
ogólnopolska akcja sprzątania świata, promująca 
ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Tworogu przyłączyli się do 
niej, aby wspólnie zadbać o naszą ziemię. Każdej 
klasie w obrębie szkoły wyznaczono teren do 
wysprzątania. Podczas tegorocznej akcji 
organizatorzy kładli szczególny nacisk na ochronę 
wody. Jest to związane z powodziami, które miały 
miejsce kilka miesięcy temu. To one właśnie stały się 
inspiracją do oczyszczania terenów nadwodnych  
i poprawy ich jakości. 
 

21 września w tworoskiej „podstawówce” odbyła 
się impreza podsumowująca ogólnopolskie 
sprzątanie Ziemi. Jedną z głównym atrakcji 
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„z serca do serca” - na specjalnie przygotowanych 
przez siebie serduszkach. W trakcie spotkania, które 
upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze, 
rozmawiano o sprawach szkoły. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

atrakcji uroczystości był występ uczniów. Czwarto-  
i szóstoklasiści przygotowali krótką inscenizację 
zatytułowaną „Nie ma życia bez wody”. Wodę 
przedstawiono jako dar, bez którego nic co żywe nie 
może istnieć, a z drugiej strony jako potęgę, która 
bywa niebezpieczna. Występ pokazał jak bardzo 
środowisko wodne potrzebuje naszej troski. 

W Tworogu wielkie sprzątanie planety połączono 
ze Świętem Kwiatów, Warzyw i Owoców. W ramach 
imprezy można było zobaczyć wernisaż prac 
plastycznych oraz wystawę warzyw i owoców 
przyniesionych z domów przez uczniów. Ponadto 
rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy wiersz  
o tematyce związanej ze „roślinnym” świętem. 
Laureatami zostali: Wiktoria Ziaja, Nikola Szczurek, 
Mikołaj Kornek i Martyna Kiołbasa. 

 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 
- 17 września uczennice naszej szkoły zdobyły  
I miejsce w Gminnych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt. 
- Nasz uczeń - Michał Kaleta zdobył w sobotę, 25 
września w Sosnowcu I miejsce w IV Turnieju 
Brydżowym Szkół Podstawowych o Puchar 
Województwa Śląskiego. 
- W piątek 24 września przedstawiciele uczniów 
naszej szkoły, wraz z panią dyrektor i opiekunem 
Samorządu Szkolnego, odwiedzili w Kurii 
Diecezjalnej biskupa Gerarda Kusza, który w tym 
roku obchodzi 25-lecie konsekracji biskupiej. 
Uczniowie, dziękując za życzliwość i wsparcie dla 
naszej szkoły, złożyli biskupowi życzenia wypisane –  
 

Hanna Pawełczyk 
 

UNISZKOŁA W BRYNKU 
 

„Uniszkoła" to program współpracy ze 
szkołami i szkolnymi klubami europejskimi 
województwa śląskiego zainaugurowany przez 
Śląski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty  
w Katowicach. Przystąpiło do niego 40 szkół  
z województwa śląskiego, w tym Gimnazjum  
w Brynku.  
 

Gimnazjum będzie realizować program niemal 
przez cały rok szkolny (od 1 września do 1 czerwca 
2011 roku). W trakcie tych dziewięciu miesięcy 
będziemy organizować przedsięwzięcia związane  
z promocją Prezydencji Polski w Radzie Unii 
Europejskiej, która rozpocznie się już za niecały rok 
(1 lipca 2011 roku). To wydarzenie jest niezwykle 
ważne dla naszego kraju, bo następna prezydencja 
może przypaść Polsce dopiero za 15 lat. 
 

W ciągu roku szkolnego odbędzie się wiele 
interesujących wydarzeń i konkursów. Udamy się w 
podróż po Europie, poznamy kulturę i obyczaje 
innych krajów członkowskich. Wspólna zabawa 
stanie się integralną częścią nauki, dzięki której 
poznamy istotę Prezydencji i związanej z nią 
tematyki. Będziemy świadkami ważnych wydarzeń na 
scenie europejskiej. 
 

Dla naszego kraju to będzie czas zmagań, 
podejmowania trudnych decyzji, ale to także szansa, 
aby zaistnieć na arenie światowej i mieć swój wkład 
w budowanie zdrowej polityki Unii Europejskiej. 
Chociaż tematy związane z polityką wydają się 
trudne dla młodego człowieka, to mamy nadzieję, że 
miła atmosfera, humor i zabawa zmotywują do 
aktywnego i świadomego udziału w życiu ojczyzny. 
 

Nauczyciele prowadzący projekt:  
I.Pilc, B.Sowińska, M.Gowin 
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− Kradzież telefonu komórkowego - w dniu 12.09 
− Włamanie do garażu, skradziono 

elektronarzędzia – w dniu 15.09 w Brynku 
− Włamanie do pawilonu handlowego - w dniu 

16.09 w Wojsce 
− Kradzież pojazdu z terenu leśnego – w dniu 

17.09 w Tworogu 
 
Nałożono 12 mandatów karnych. 6 - z art. 43 ust.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Ponadto nałożono 2 mandaty  
z art.161 KW i 1 mandat z art. 93 § 1 KW, art. 94 § 1 
Kw, art. 141 KW i art. 145 KW. Co więcej zatrzymano 
3 nietrzeźwych użytkowników dróg, przeprowadzono 
15 interwencji, a na drogach odnotowano 2 wypadki 
drogowe i 5 kolizji.  
  
POLICJANCI APELUJĄ! 
W związku ze zbliżającym się świętem zmarłych 
prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na osoby 
obce i podejrzanie zachowujące się, w rejonie i na 
terenie cmentarza, gdyż w ostatnim okresie na 
terenie sąsiadujących gmin tj. Wielowieś  
i Zbrosławice odnotowano szereg kradzieży 
elementów wystroju nagrobków (litery, wazony, 
krzyże, latarnie). W przypadku zauważenia takich 
osób prosimy o niezwłoczne powiadomienie Policji 
pod numer 112 lub 997. 
 
Ponadto w związku z wcześniejszym zmierzchem  
i pojawiającymi się mgłami, przestrzegamy 
rowerzystów by nie jeździli bez światła, na co 
funkcjonariusze tutejszego Posterunku będą zwracać 
szczególną uwagę i wyciągać konsekwencje prawne.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

BALONOWE MISTRZOSTWA 
 

Dnia 21 marca bieżącego roku odbyły się 
Mistrzostwa Aeroklubu Gliwickiego Modeli Balonów 
na Ogrzane Powietrze. W zawodach udział wzięło 13 
chłopców z Zakładu Leczniczo – Wychowawczego w 
Wojsce i zdobyli zaszczytne II miejsce. Dzięki temu 
mogli reprezentować Aeroklub Gliwicki  na 
Mistrzostwach Ogólnopolskich. Pierwszy termin 
Mistrzostw wyznaczony był na 10 kwietnia ale  
w związku z tragedią narodową zawody odwołano 
wyznaczając termin na 11 i 12 września. 
 

Dzięki pomocy i życzliwości naszego 
kierownictwa mogliśmy wyjechać 11 września  
o godzinie 13 do Łasku koło Łodzi. W zawodach 
ogólnopolskich wzięło udział 4 chłopców z naszego 
Zakładów, a uczniów Szkoły Podstawowej w Wojsce. 
Byli to: uczniowie klasy VI: Lech Łukasz i Mirosław 
Goławski oraz z klasy V: Paweł Badura i Paweł 
Mielcarski. Nocleg zarezerwowany był w Zajeździe  
w Aleksandrówku, gdzie korzystaliśmy także  
z posiłków.  Po kolacji odbył się przegląd balonów 
oraz stemplowanie czyli dopuszczenie do udziału  
w zawodach. 
 

W niedzielę po śniadaniu pojechaliśmy do 
Teodorów na mszę świętą, a potem na lotnisko 
wojskowe w Łasku, które jest najładniejsze w całej 
Unii Europejskiej. 
 

O godzinie 10 burmistrz Łaska uroczyście 
otworzył zawody.  
 

Dzięki życzliwości Klubu Modelarskiego  
z Pyskowic, a szczególnie Panu Stanisławowi 
Paździorkowi, mogliśmy korzystać z pięknego  
i dużego parawanu chroniącego nas przed wiatrem 
oraz z urządzeń do podłączenia z butlą gazową. 
Każdy zawodnik miał ostemplowane dwa balony, 
które musiał puścić trzy razy. 
 

Nasi chłopcy w konkursie drużynowym zdobyli 
IV miejsce, a najlepszy z naszych zawodników – 
Paweł Badura był V. W Mistrzostwach startowało 11 
drużyn. 
 

Każdy uczestnik otrzymał identyfikator 
numerowy, dyplom oraz okolicznościowy długopis. 
Wszystkim, którzy nam pomogli składam serdeczne 
dziękuję! 

s. Tomasza Gorczyca 
 

KRONIKI POLICYJNE... 
 
...czyli zdarzenia zaistniałe we wrześniu na 
terenie podległym Posterunkowi Policji  
w Tworogu. 
 
Na tym terenie doszło do 5 przestępstw, w tym: 
− Oszustwo – dotyczyło zakupów materiałów 

budowlanych 

PRZETARG NA MIESZKANIE 
 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I publiczny 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego położonego w Boruszowicach,  
ul. Armii Krajowej 13/3. 
 

Lokal o pow. użytkowej 64,21 m2 składający 
się z trzech pokoi, kuchni, holu i łazienki. Przetarg 
odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 roku 
godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg. 
Cena wywoławcza 49.950 złotych. 
 
Szczegółowe warunki przetargu na tablicy 
ogłoszeń  oraz na stronie: www.tworog.pl   
 

PRZETARGI NA DZIAŁKI 
BUDOWLANE 
Wójt Gminy Tworóg informuje: 
w najbliższym czasie zostaną ogłoszone 
przetargi na działki budowlane. 
(Tworóg, Boruszowice, Brynek) 
 
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 285 
74 93 wew. 42 oraz na www.tworog.pl 


