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Poniedziałek, 10 stycznia 2011 
Nr 35, 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 

  

 
Sesja 
 
Zmiana opłaty za wodę i ścieki. 
Sprawdź ile będzie Cię to 
kosztować. 

STR. 3 
 
 
Prawnik 
Mieszkanka pyta o darowiznę, 
testament i prawo do zachowku. 

STR. 4 
 
 
Pod lupą 
Nie bądź „animals-killer’em”. 
Dowiedz się jak prawidłowo 
dokarmiać zwierzęta zimą. 

STR. 5 
 

Kulturalnie 
- Podsumowanie spotkań 
opłatkowych: Tworóg, Świniowice, 
Nowa Wieś. 
- Sukcesy mieszkańców naszej 
gminy w spichlerzowym konkursie 
„Godomy po naszymu”. 

STR. 8 

Na bieżąco 
- OSP w Tworogu otrzymała od 
Jurka Owsiaka agregat 
prądotwórczy. 
- Uczniowie uczą się udzielać 
pierwszej pomocy. 
- Sylwestrowe granie, czyli koncert 
orkiestry dętej z Tworoga. 
 

STR. 11  
 
 

Z której stajenki pochodzi ten pasterz? Zapraszamy 
do przeglądu betlejek w kościołach naszej Gminy 

 
STR. 5 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Witamy serdecznie w nowym 2011 roku. 
Życzymy Wam, żeby obfitował on w zdrowie, by 
był pełen sukcesów i samych dobrych 
wydarzeń.  
 

W kolejnym, 35 numerze miesięcznika TWG 
Kurier przygotowaliśmy dla Was między innymi 
przegląd stajenek betlejemskich, jakie można 
podziwiać w kościołach na terenie naszej gminy. 
Są również relacje ze spotkań opłatkowych 
zorganizowanych w poszczególnych 
sołectwach. 
 

Jak co miesiąc, opisujemy przebieg 
konkursów i innych wydarzeń kulturalnych 
zorganizowanych w gminie. Z kolei nasz 
prawnik przybliża kwestie związane  
z darowizną, dziedziczeniem oraz prawem do 
zachowku. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
SESJAKKK..KKKK..KKKKKKK.KKK..s.3 
- Policyjne podziękowania 
- nowe opłaty za wodę i ścieki 
- Co do kontroli? 
 
PRAWNIK�KKK..KKKKKKKKK.KKK..s.4 
- O darowiźnie słów kilka 
 
POD LUPĄKKK..KKKKKK..KKK.KKK..s.5 
- Stajenki betlejemskie 
- Zima i dokarmianie zwierząt 
 
KULTURALNIEKKKKKKKKKKKKKKKs.7 
- Nobliści śląscy, cz. X 
- Finał konkursu „Godomy po naszymu” 
- Świąteczny kiermasz 
- Spotkania opłatkowe 
- Jasełka w Tworogu 
- TWG Poleca 
 
NA BIEŻĄCOKKKKKKKKKK...KKK......s.11 
- Kolędowanie po niemiecku 
- Ratują i uczą ratować 
- Akcja Stop Powodziom 
- Sylwestrowe granie 
- Nowa kadencja – nowe pieniądze 

 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Grażyna Nierychło 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER 
TWG SESJA 

POLICYJNE PODZIĘKOWANIA 
 

Kierownik Posterunku Policji w Tworogu, Karol 
Kordiaka podczas sesji złożył władzom gminy 
podziękowania za pomoc w zakupie samochodu dla 
tworoskiej policji. Na ostatniej sesji poprzedniej 
Kadencji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 radni 
podjęli uchwałę przekazującą 12.500,00zł na zakup 
samochodu operacyjnego nieoznakowanego. Będzie 
on służył policjantom do pracy na terenie gminy 
Tworóg oraz Krupski Młyn. Rada Gminy Krupski Młyn 
również podjęła uchwałę o współfinansowaniu tego 
pojazdu w wysokości 12.500,00zł 
 

o 50%, a o 35%. Komisje, choć nie jednogłośnie, 
zaopiniowały nowy projekt pozytywnie. Następnie 
poddano go pod głosowanie podczas sesji. 
Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, 
ostatecznie uchwała została podjęta 9 głosami „za”. 
Nowa dopłata wyniesie 2,13zł netto do 1m3 
odprowadzonych ścieków. Całkowity koszt 
odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 8,30zł Zmiana 
wysokości dopłaty oznacza podwyżkę dla 
mieszkańców, którzy będą płacić 6,17zł netto za 1m3 

ścieków. (uchwała nr IV/16/10).  
 

Na wysokość kosztu oczyszczania ścieków 
wpływa specyfika gminy Tworóg. Duże rozproszenie 
zabudowań powoduje, że koszt inwestycyjny budowy 
kanalizacji jest bardzo wysoki, a ilość zebranych 
ścieków stosunkowo niska. Amortyzacja czyli tzw. 
wartość odtworzeniowa „drogiej” kanalizacji oraz 
energia elektryczna niezbędna do pracy oczyszczalni 
i przepompowni wpływają na wartości ceny 
jednostkowej odprowadzania ścieków. Aby 
spróbować obniżyć koszt jednostkowy oczyszczania 
ścieków, gmina w najbliższych latach będzie 
podejmować działania, mające na celu przekonanie 
mieszkańców, którzy mają możliwość skorzystania 
ze zbiorowego oczyszczania ścieków, do 
podłączenia się do kanalizacji.   
 

Jak wyjaśnia Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
podjęcie decyzji o zmniejszeniu dopłaty do ścieków 
wymusiła zmiana ustawy o finansach publicznych, 
która narzuca na gminę obowiązek zrównania 
wydatków bieżących gminy z bieżącymi dochodami. 
Oznacza to cięcia w budżecie nie tylko w dopłacie za 
ścieki, ale także w dopłacie do MZKP, ograniczono 
także budżety jednostek organizacyjnych gminy. 
 

CO DO KONTROLI? 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą 
plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 
roku. Komisji przeprowadzi następujące kontrole: 

• Analiza dokumentacji związanej z sytuacjami 
kryzysowymi pod kątem przygotowania 
Gminy Tworóg do sytuacji kryzysowej. 

• Kontrola realizacji Uchwał za II półrocze  
2010 roku. 

• Analiza wydatków gminnych jednostek OSP 
z wyszczególnieniem wydatków na akcje  
i szkolenia. 

• Analiza wydatków GOK za rok 2010. 
• Analiza wykonania budżetu za rok 2010 oraz 

wypracowanie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy. 

 
(uchwała nr IV20/10) 

 

Foto. Podczas sesji radni mogli na własne oczy zobaczyć na 
co wydane zostały pieniądze. 

NOWE OPŁATY ZA WODĘ  
I ŚCIEKI 
 

Najtrudniejszym tematem grudniowej sesji było 
podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK 
Tworóg Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Sama opłata za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 
ścieków wzrosła minimalnie – o 1% w stosunku do 
taryf obowiązujących w roku 2010 (uchwała  
nr IV/17/10).  Problemem było natomiast ustalenie 
dopłaty gminy do kosztów jakie mieszkańcy ponoszą 
z tytułu korzystania z kanalizacji.  
 

Sesja poprzedzona była dwoma posiedzeniami 
Komisji. Na pierwszym posiedzeniu Komisja 
Budżetowa nie zaopiniowała projektu uchwały, który 
zawierał propozycję zmniejszenia dopłaty o 50%  
w stosunku do roku 2010. Oznaczałoby to,  
iż mieszkańcy płaciliby za każdy m3  ścieków 6,60zł 
netto (plus VAT).  

 
Na kolejnym wspólnym posiedzeniu Komisji 

Budżetowej, Komunalnej oraz Rozwoju, 
Inwentaryzacji i Rolnictwa przedstawiony został nowy 
projekt uchwały, w którym opłatę zmniejszono nie 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

O DAROWIŹNIE SŁÓW KILKA 
 
Witam Panie Łukaszu, 
 

chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej  
o darowiznach. Moi dziadkowie mieszkają w bloku. 
Swoje mieszkanie własnościowe zamierzają 
przepisać na wnuka. Jak wygląda w takiej sytuacji 
sprawa darowizny? Jakie formalności należy spełnić? 
Czy trzeba płacić podatek od darowizny? Czy  
w momencie gdy dziadkowie umierają, to dzieci 
dziadków mają prawo do roszczenia sobie praw do 
części majątku? Czy w takiej sytuacji lepszym 
rozwiązaniem byłoby ustanowienie wnuka  
w testamencie? 
 

Mieszkanka gminy  
(dane do wiadomości redakcji) 

 
Pokreślić trzeba, że w wyżej zacytowanym liście 

do redakcji, nasza czytelniczka poruszyła problemy  
z kilku dziedzin prawa. Trzeba zatem 
usystematyzować wszystkie wymienione kwestie.  
 

Darowizna to rodzaj umowy. Zawarta pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym polega na bezpłatnym 
przysporzeniu dokonanym na rzecz drugiego z nich. 
Jeżeli ma być to darowizna nieruchomości, 
przekazanie nie obędzie się bez wizyty w biurze 
notarialnym. Łączy się to zawsze z obowiązkiem 
zapłaty taksy notarialnej oraz podatku od czynności 
cywilnoprawnej. W kwestii wysokości tych opłat 
odsyłam do notariusza, ponieważ zależy ona od 
wartości nieruchomości. Odpowiadając na pytanie  
o podatek od darowizny, to wnuk uniknie zapłaty 
podatku od darowizny otrzymanej od dziadka, jeżeli 
zgłosi fakt nabycia własności naczelnikowi urzędu 
skarbowego w terminie 6 miesięcy od chwili 
sporządzenia aktu notarialnego (art. 4a ust.1 pkt  
1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn).  
 

Kolejna kwestia wiąże się z dziedziczeniem  
i prawem do zachowku. Jeżeli darczyńcy,  
w rozpatrywanym przypadku dziadkowie, umrą, 
uczyniona przez nich darowizna jest doliczana do 
spadku przy obliczaniu zachowku. Innymi słowy 
spadkobiercy ustawowi dziadków (tj. zwykle dzieci) 
mogą od obdarowanego żądać części otrzymanego 
przez niego majątku. Darowizny nie dolicza się do 
spadku, jeżeli minęło 10 lat od jej dokonania, a 
obdarowany nie jest spadkobiercą ani uprawnionym 
do zachowku. Sprawa jest dosyć skomplikowana,  
a czytelniczka przedstawiła w liście za mało 
informacji. Ponadto sytuacja prawna obdarowanego 
w zakresie jego zobowiązań do zapłaty zachowku 
może zmieniać się w okresie od chwili otrzymania 
 

darowizny do śmierci darczyńców. W stanie 
faktycznym przedstawionym przez naszą 
czytelniczkę, jako wnuczka, zakładając, że jej rodzic, 
potomek opisanych dziadków żyje, a on i dziadkowie 
będą żyli przez następne 10 lat po uczynieniu 
darowizny, po upływie tych 10 lat może spać 
spokojnie, gdyż nie grozi jej pozew o zapłatę ze 
strony spadkobierców dziadków.  
 

Ostatnia z poruszonych kwestii dotyczy 
testamentów, ich sporządzania, a także zachowku 
przy dziedziczeniu testamentowym. Sporządzenie 
testamentu nie jest zbyt skomplikowane. Zwykle 
wystarcza spisanie swojej ostatniej woli 
własnoręcznym pismem z podaniem daty  
i zakończeniem podpisem. Bezpieczniej jednak wolę 
spadkodawcy wyrazić przed notariuszem. Wówczas 
nie powinno być problemów z ustaleniem ważności 
takiego testamentu. Wizyta w biurze notarialnym  
w celu sporządzenia testamentu nie powinna być 
zbyt kosztowna. Trudno mi podać dokładną stawkę, 
polecam więc wykonanie telefonu do notariusza,  
a najlepiej kilku, bo w zależności od biura stawki 
mogą się zmieniać. Niestety spadkobierca 
testamentowy odpowiada wobec spadkobierców 
ustawowych z tytułu zachowku. Oznacza to, że  
w przypadku, gdy syn, córka dziadków czy inny 
uprawniony do zachowku zażądają zapłaty sumy 
potrzebnej do pokrycia zachowku, trzeba będzie 
zapłacić określoną sumę. Sposób obliczenia 
zachowku określają przepisy. Zwykle wynosi on 
połowę udziału spadkowego, który by przypadał 
uprawnionemu w przypadku dziedziczenia 
ustawowego. Oznacza to, że wysokość zachowku 
ustala się zakładając sytuację, w której spadkodawca 
nie sporządziłby testamentu.  
 

Reasumując, trudno określić, które wyjście jest 
bardziej korzystne dla czytelniczki. Prawdopodobnie 
zarówno darowizna jak i testament wiązać się będą  
z obawą konieczności zapłaty zachowku, kiedy 
dziadkowie umrą. Jednocześnie jedno i drugie 
rozwiązanie mają swoje plusy i minusy. Darowizna 
przy jej sporządzaniu wiąże się z większymi kosztami 
niż te związane ze spisywaniem testamentu. 
Jednakże przenosi ona własność natychmiast, 
natomiast w przypadku testamentu własność 
przechodzi na spadkobiercę dopiero z chwilą śmierci 
obojga dziadków. Potrzebne jest również 
sporządzenie dwóch testamentów przez każdego  
z dziadków. Polskie prawo nie zna bowiem instytucji 
testamentu wspólnego. 

 
Adwokat mgr Łukasz Frączek 

www.kancelaria-fraczek.pl 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

STAJENKI BETLEJEMSKIE 
 

Większość z nas nie wyobraża sobie Świąt 
Bożego Narodzenia bez udziału w Pasterce,  
a także w mszy świętej w swoim parafialnym 
kościele. Nawet dla najmłodszych wielkim 
wydarzeniem są odwiedziny w betlejemskiej 
szopce. Zobaczmy jak w kościołach naszej gminy 
zobrazowano scenę narodzin dzieciątka Jezus. 
 
PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO W TWOROGU 
 

Stajenka w kościele pw. św. App Piotra i Pawła 
w Kotach przyciąga swoim urokiem parafian. Niegdyś 
znajdowała się ona we wnęce kościoła w postaci 
groty, gdzie obecnie stoi na stałe figura Matki Boskiej 
Fatimskiej. Od kilku lat ulokowana jest z lewej strony 
prezbiterium ołtarza. Figurki jak i konstrukcja stajenki 
wykonane są z drewna, co roku zostają dorabiane 
nowe szczegóły. W 2008 roku kilka rodzin złożyło się 
na nową figurę dzieciątka Jezus. Samą dekoracją  
i ustawieniem stajenki rok rocznie zajmuje się 
kotowska młodzież, która chętnie się angażuje. 
 
PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA W WOJSCE 
 

W kościele pw. św. Antoniego w Tworogu w tym 
roku zagościła nowa szopka ufundowana przez 
proboszcza ks. Kazimierza Górala. Figury zostały 
ręcznie wyrzeźbione w drewnie lipowym przez 
plastyków z miejscowości Górki Wielkie (niedaleko 
Skoczowa). Szopka oraz wszystkie postaci są 
naturalnej wielkości, stojąc obok nich można choć na 
chwilkę stać się uczestnikiem  betlejemskich 
wydarzeń, które co roku podczas świąt wspominamy 
w naszych kościołach. Ciekawostką jest fakt, że 
figury w tworoskim kościele są interaktywne. 
Oznacza to, iż można zmieniać ich postawę na 
przykład z klęczącej na siedzącą.  
 
PARAFIA ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA W KOTACH 
 

W parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wojsce stajenka betlejemska zdobi 
prawy ołtarz w kościele. Autorką sceny od wielu lat 
jest Mariola Popielarz, która dzięki swym 
zdolnościom artystycznym sama maluje tło stajenki 
oraz większość innych dekoracji w kościele podczas 
różnych świąt i uroczystości. W tym roku dookoła 
stajenki stoją żywe choinki, na górze zamontowana 
jest wielka świecąca gwiazda betlejemska. 
Tradycyjnie w środku znajduje się Święta Rodzina, 
trzej królowie i pastuszkowie. W tworzeniu szopki 
uczestniczyli również Andrzej Pysik, Adam Szkolik, 
Marian Pelka, Dawid Popielarz 

 
PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ  
W BORUSZOWICACH 
 

W kościele w Boruszowicach przygotowaniem 
stajenki od roku 2001 zajmują się strażacy z OSP 
Boruszowice. W tym też roku po raz pierwszy 
przeniesiono całą inscenizację betlejemska  
w centralną część kościoła – pod ołtarz. Wcześniej 
stajenką zajmowało się Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. Figurki w Boruszowicach wykonane są  
z drewna, służą mieszkańcom od bardzo dawna, 
prawdopodobnie powstały w latach powojennych. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

ZIMA I DOKARMIANIE 
ZWIERZĄT 
 

Gromadka ptaków przy karmniku, sikorki na 
skórce słoniny, sarny wyciągające siano z paśnika 
– każdy z nas zna te obrazki, a ci którzy widzieli je 
na żywo, wiedzą jak wiele radości daje tak 
bezpośrednie obcowanie z przyrodą. W jaki 
sposób dokarmiać zwierzęta, by pomóc im a nie 
zaszkodzić opowie nam leśniczy Janusz 
Wojciechowski z Nadleśnictwa Brynek. 
 
Agata Krain: Dla jakich zwierząt zima jest 
najtrudniejszym okresem? 
Janusz Wojciechowski: Zima jest trudnym czasem 
dla wszystkich zwierząt zarówno dzikich jak  
i udomowionych. Baza pokarmowa ulega znacznemu 
zmniejszeniu aniżeli w okresie wegetacji roślin. 
Zwierzęta odczuwają brak pożywienia szczególnie 
przy wysokiej pokrywie śnieżnej, gdzie zarówno 
poszukiwanie pokarmu jest ograniczone, jak  
i utrudnione poruszanie zwierząt (zwłaszcza gdy 
tworzy się tzw. skorupa lodowa na śniegu). W takiej 
sytuacji  zwierzęta chętnie korzystają z dróg, które 
wcześniej przetarł człowiek i częściej podchodzą pod 
zabudowania, pola.  
 
A.K: Czy to prawda, że dokarmiając zwierzęta 
możemy przynieść im więcej szkody niż pożytku? 
J.W: Dokarmianiem zwierzyny zajmują się przede 
wszystkim myśliwi, którzy dobrze znają rewiry leśne, 
miejsca bytowania oraz ilość zwierzyny. Należy 
zaznaczyć że myśliwi nie tylko polują, ale w dużej 
mierze zajmują się hodowlą i ochroną zwierząt. 
Leśnicy kontrolują sposób dokarmiania oraz 
częstotliwość wykładania karmy przez myśliwych. 
Osoby nie znające zachowań zwierząt nie powinny 
bezpośrednio zajmować się dokarmianiem zwierzyny 
leśnej. Mogą jednak pomóc w gromadzeniu karmy 
(ziemniaki, buraki, marchew, siano, ziarna zbóż i inne) 
i przekazać ją myśliwym.  
 
A.K: Jakie zwierzęta trzeba dokarmiać? 
J.W: Dokarmiamy zwierzynę grubą, czyli jelenie, 
daniele, sarny, dziki oraz drobną – m.in. zająca, 
bażanta, kuropatwę i inne ptaki. 
 
 

A.K: W takim razie jak należy dokarmiać ptaki?  
J.W: Przy dokarmianiu ptaków musimy pamiętać  
o kilku bardzo ważnych zasadach:  
- Zabezpieczmy karmnik przed drapieżnikami, 

najlepiej jeżeli postawimy go na pojedynczym 
słupku, przez co uczynimy go mniej 
dostępnym. Dodatkowo „niski strop" 
uniemożliwi przesiadywanie w nim kotów; 

- dokarmianie rozpoczynajmy późną jesienią  
a kończmy wczesną wiosną, gdy jednak nie 
ma silnych mrozów i obfitych śniegów, to nie 
rozpieszczajmy ptaków nadmiarem pokarmu; 

- regularnie uzupełniajmy pokarm w karmniku, 
mile widziana jest także woda, o którą zimą 
nie jest łatwo; 

- co jakiś czas wyczyśćmy karmnik. Im 
częściej usuniemy z niego zanieczyszczenia, 
tym lepiej uchronimy ptaki przed chorobami  
i pasożytami;  

- nie wszystko co nam smakuje, albo gorzej - 
co nam się zepsuło, smakuje ptakom (może 
im zaszkodzić, spowodować chorobę lub 
śmierć!)!  

- Zwracajmy uwagę na to co sypiemy do 
karmnika. Unikajmy białego pieczywa  
i produktów solonych (także słoniny solonej). 
Im więcej naturalnych składników (nasion) 
tym lepiej. 

Chcąc dokarmiać ptaki należy najpierw stworzyć 
odpowiednie miejsce do tego. Oczywiście możemy 
wyrzucać pokarm bezpośrednio na ziemię lub 
parapet okienny. Wtedy jednak pokarm taki szybko 
się psuje, a dodatkowo ten na parapecie nie jest 
dostępny dla większości ptaków, które nie tolerują aż 
takiej bliskości człowieka. Zobaczymy tu głównie 
bogatki, wróble czy sierpówki. Możemy postawić 
tradycyjny karmnik na słupku lub drzewie, albo zrobić 
karmnik naziemny - niskie zadaszenie, osłonięte  
z dwóch stron przed wiatrem. Ten jednak jest dosyć 
niebezpieczny ze względu na zagrożenie ze strony 
drapieżników. Jeżeli stawiamy karmnik na słupku, to 
najlepiej w pobliżu jakiś zadrzewień lub krzewów, 
które zapewnią ptakom bezpieczeństwo. 
W karmnikach możemy zauważyć m.in. kosa, 
śpiewaka, kwiczoła, szpaka, rudzika, strzyżyka, 
trznadla, dzierlatka, szczygieła, dzwońca, ziębe, 
czyżyka, gila, grubodzioba, sikory, kowalika  
i dzięcioły. 
 
A.K: To w końcu jak - dokarmiać czy nie 
dokarmiać? 
J.W: Jeśli zgłębimy naszą wiedzę o tym, jak 
dokarmiać, to oczywiście dokarmiać! Przy czym 
należy pamiętać, że pożywienie jakie dostają od nas 
zwierzęta powinno jedynie uzupełniać codzienną 
dietę zwierząt, a nie stanowić jej podstawę. Jeśli nie 
jesteśmy pewni czym dokarmiać lub w jaki sposób - 
to nie róbmy tego. Może się okazać, że zamiast 
pomagać przyrodzie, jesteśmy „animals-killers"! Cel 
nie zawsze uświęca środki. 
 
A.K: Dziękuję za rozmowę. 
J.W: Również dziękuję. 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. X 
 

Wybitny ekonomista z niesamowitą 
inteligencją, a w dodatku wielki miłośnik języka 
esperanto i popularyzator koncepcji języka 
uniwersalnego. Reihard Selten, bo o nim mowa, 
to kolejny utalentowany noblista ziemi śląskiej. 
Jak wyglądało jego życie? Czym zasłynął? 

 

Tymczasem coraz bardziej zaczął interesować się 
powiązaniami matematyki z ekonomią, a zwłaszcza 
teorią gier. Jego pierwszy kontakt z tą teorią nastąpił 
po przeczytaniu artykułu w magazynie „Fortune”. 
Słuchał również wykładów psychologa Edwina 
Rauscha, brał też udział w eksperymentach 
psychologicznych. W 1956 r. noblista poślubił Elisabeth 
Langreiner, którą poznał na naukach języka esperanto. 
Ten międzynarodowy język po dzień dzisiejszy ma 
ogromny wpływ na ich życie. 
 

W 1957 r. uzyskał tytuł magistra matematyki we 
Frankfurcie, a cztery lata później na tej samej uczelni 
obronił doktorat. Po tym wydarzeniu Selten pracował 
na uczelni przez dziesięć lat jako asystent. Kolejno od 
1969 do 1972 został profesorem ekonomii na Wolnym 
Uniwersytecie Berlina, a następnie przeniósł się na 
Uniwersytet w Bielefeldzie, gdzie pracował do 1984 r. 
Swoje badania naukowe oraz pracę kontynuował na 
Uniwersytecie Karola Wilhelma w Bonn. 
 

W swojej pracy pod tytułem „Spieltheoretische 
Behandlung eines Oligopolmodells mit 
Nachfrageträgheit" napisanej w 1965 r. profesor 
wprowadził i spopularyzował koncepcję doskonałej 
równowagi Nasha w podgrach, czyli koncepcję  
w dziedzinie teorii gier opisującą przekształconą wersję 
równowagi wprowadzoną przez Johna Nasha. Teoria 
gier może być opisana jako matematyczne 
modelowanie i analiza konfliktu i współpracy. Wnioski 
obejmują szeroki zakres tematów z zakresu ekonomii, 
nauk politycznych i biologii. Teoria gier znalazła 
również stałe zastosowanie w badaniach nad 
organizacją przemysłu, a nawet w przewidywaniach 
rynków finansowych. Naukowiec słynie także z prac 
nad ograniczoną racjonalnością.  
 

Nagrodę Nobla otrzymał w 1994 r. z dziedziny 
ekonomii „za dogłębną analizę teorii gier 
niezespołowych”. Wraz z nim nagrodą tą zostali 
uhonorowani również John Harsany i John Nash. 
Prace trzech naukowców uzupełniają się wzajemnie  
i bazują na grach towarzyskich, stanowiących klucz do 
zrozumienia skomplikowanych procesów w dziedzinie 
ekonomii. 
 

Naukowiec jest obecnie emerytowanym 
profesorem Uniwersytetu w Bonn. Został uhonorowany  
wieloma tytułami doktora honoris causa m.in. Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu w 1996 r. Sprawuje liczne 
funkcje w różnych organizacjach naukowych m.in. jest 
przewodniczącym European Economic Association, 
jednocześnie po dzień dzisiejszy jest czynnym 
badaczem. 

KULTURALNIE 

REINHARD SELTEN – JEDEN  
Z TWÓRCÓW EKONOMII 
EKSPERYMENTALNEJ 
 

Noblista urodził się 5 października 1930 r. we 
Wrocławiu. W latach trzydziestych jego ojciec musiał 
sprzedać firmę (wypożyczalnię przeczytanych 
czasopism) z powodu żydowskiego pochodzenia. 
Przyszły naukowiec był wtedy w gimnazjum, jednak 
mając 14 lat został zmuszony opuścić swoją szkołę  
i nie mógł kontynuować nauki zawodu. Wówczas 
jedyną perspektywą na życie była praca na roli. 
Jednak los dał mu szansę i w 1944 r. w jednym  
z ostatnich pociągów jakie wyjeżdżały u schyłku 
wojny, rodzinie Seltenów udało się przedostać za 
granicę. Jako uchodźcy trafili najpierw do Saksonii, 
potem do Austrii i Hestji.  

 
Zanim noblista mógł z powrotem uczęszczać do 

szkoły, pracował jako parobek na farmie. W 1947 r. 
przeniósł się do Melsungen, gdzie rozpoczął naukę. 
W tym czasie zainteresowała go matematyka. Jak 
pisze Selten w swojej autobiografii „musiałem 
polegać na własnych przemyśleniach, zamiast na 
oficjalnej propagandzie czy opinii publicznej. 
Wpłynęło to istotnie na rozwój intelektualny i było to 
jednym z powodów, dla których pod koniec szkoły 
średniej zacząłem interesować się ekonomią”. Po  
zakończeniu szkoły średniej rozpoczął studia 
matematyczne na Uniwersytecie we Frankfurcie. 
Tam też wspinał się po kolejnych szczeblach kariery 
akademickiej. Nasz naukowiec dużo czasu spędzał 
nad zdobywaniem wiedzy z dziedziny fizyki  
i astronomii. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

FINAŁ KONKURSU „GODOMY 
PO NASZYMU” 
 

8 grudnia w restauracji „Pod Różą” w Wojsce 
odbyła się III edycja Spichlerzowego Przeglądu 
dialektów Gwary Śląskiej. Kolejny raz można było 
usłyszeć najciekawsze prezentacje w gwarze 
śląskiej. W tym roku przedstawione teksty 
poświęcone były naszym starzikom. Z dumą 
przedstawiamy wyniki zmagań, ponieważ 
reprezentanci naszej gminy znaleźli się w ścisłej 
czołówce.  

 
Jury konkursu, w której przewodniczyła pani 

Maria Pańczyk-Pozdziej, przyznało nagrody:  
w I kategorii wiekowej (Szkoły Podstawowe) – I 
miejsce otrzymała uczennica SP w Potępie, 
mieszkanka Kotów Klaudia Potempa. W II kategorii 
wiekowej (Gimnazjum) – II miejsce zdobyła uczennica 
Gimnazjum w Brynku Karolina Gatys. III kategoria 
wiekowa (osoby dorosłe), nie były reprezentowane 
przez naszą gminę. W półfinałach, które odbyły się  
w Toszku, naszą gminę w III kategorii wiekowej 
reprezentowała Weronika Kimla z Kotów. 
 

Mieszkańcy gminy w ciepłej, przedświątecznej 
atmosferze mogli poszukać pomysłu na prezent dla 
najbliższych i inspiracji jak udekorować choinkę. 
Choć pogoda tego dnia nie sprzyjała wyjściu z domu, 
ci którzy odwiedzili GOK na pewno nie żałują.  
 

Organizatorzy składają podziękowania 
wszystkim artystom, którzy wzięli udział w kiermaszu 
i życzą wielu pomysłów i zapału do twórczej pracy  
w roku 2011. 

Konkurs zgromadził na sali ponad sto osób. 
Wieczór uświetnił występ Chóru Tryl z Toszka. Na 
uwagę zasługuje z pewnością to, że teksty do 
konkursu były pisane specjalnie na tą okazję. 
Gratulujemy laureatom i czekamy z niecierpliwością 
na kolejną edycję oraz dalsze sukcesy mieszkańców 
naszej gminy. 

 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 
 

10 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył 
się kiermasz świąteczny. Sale zapełniły się 
kolorowymi stoiskami, na których lokalni artyści 
zaprezentowali swoje rękodzieła. Można było 
podziwiać ręcznie wykonane anioły, dziergane ozdoby 
choinkowe, oryginalną biżuterię, obrazy, a także 
przepiękne dodatki do kuchni i całego mieszkania 
wykonane techniką decoupage. 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W TWOROGU 
 

Jak co roku Rada Sołecka w Tworogu 
zorganizowała spotkanie opłatkowe dla seniorów. 
Odbyło się ono 18 grudnia w tworoskiej Szkole 
Podstawowej. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy 
Pan Eugeniusz Gwóźdź oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Maria Łukoszek, którzy złożyli życzenia 
świąteczne i razem z seniorami spędzili miło czas 
przy suto zastawionym stole. Spotkanie umilił występ 
uczniów, którzy przedstawili „Szkolny teatrzyk lalek 
Pacynka”. Na uroczystość przybyło ponad 80 
seniorów.  
 

Foto. Karolina Gatys – mieszkanka Boruszowic. 

Foto. Szydełkowe cudeńka zdecydowanie królowały  
podczas kiermaszu. 

Foto. Opłatkowe spotkania to okazja do wspólnych rozmów  

w miłej atmosferze. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W NOWEJ WSI 

 
W niedzielę 19 grudnia w domu wielofunkcyjnym 

w Nowej Wsi odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób 
starszych i samotnych. Spotkanie zorganizowali: 
Sołtys Nowej Wsi Regina Mika, Rada Sołecka oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich. W tym dniu mieszkańców 
Nowej Wsi odwiedzili z życzeniami Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy, Maria Łukoszek. 
 

Jak przystało na prawdziwe gospodynie, panie  
z KGW zapełniły stoły pysznymi potrawami wigilijnymi. 
Przy tak zastawionym stole miło było posiedzieć  
i złożyć sobie życzenia. Goście mogli również 
zobaczyć jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, przygotowane przez 
nauczycielkę Katarzynę Mika. 

 

JASEŁKA W TWOROGU 
 

W drugi dzień świąt w kościele pod wezwaniem 
św. Antoniego w Tworogu odbyły się jasełka  
w wykonaniu dzieci i młodzieży działających  
w parafialnym stowarzyszeniu Dzieci Maryi.  
 

W ciepły i prosty sposób młodzi artyści 
przekazali zebranym tego dnia w kościele wielką 
prawdę: Boże Narodzenie jest zawsze wtedy, kiedy 
człowiek robi coś dobrego. Choć nie była to 
konwencjonalna inscenizacja narodzin Chrystusa,  
z pastuszkami, żłóbkiem, Trzema Królami i innymi 
znanymi wszystkim symbolami, to dla wielu mogła 
być cenną nauką. W czasach kiedy święta to w dużej 
mierze komercja i konsumpcja, młodzież 
przypomniała, że Jezus może narodzić się w naszych 
sercach każdego dnia, i że nie należy oczekiwać go 
tylko w Wigilię Bożego Narodzenia ale także podczas 
jazdy autobusem i innych zwykłych codziennych 
czynności. 
 

Nad organizacją i przygotowaniem jasełek 
czuwała Julia Swoboda, która od wielu lat 
uczestniczy w życiu parafialnej wspólnoty Dzieci 
Maryi. 
 

Foto. Panie z KGW zadbały o wigilijne pyszności. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W ŚWINIOWICACH 
 

W remizie OSP w Świniowicach odbyło się 
spotkanie opłatkowe dla seniorów z tego sołectwa. 
Ciepłe słowa, życzenia oraz wspólne kolędowanie jak 
co roku sprawiły gościom wiele radości. Spotkanie 
zorganizowała Rada Sołecka wraz z panią Sołtys, 
Teresą Ziaja dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 
rok życia. 
 

Foto. A gdyby Chrystus narodził się dzisiaj... 

Foto. Młodzi artyści zadbali o odpowiednią oprawę 

muzyczną. 
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MUZYKA: „ SZANUJ” STAR GUARD MUFFIN 
 

Wokalistą grupy Star Guard Muffin jest znany wszystkim z programu 
„Mam talent” Kamil Bednarek, który skradł serca milionów widzów i tym 
samym otworzył sobie drogę do kariery. Krążek nie jest jednak kolejną 
„plastikową” produkcją, stworzoną jedynie na fali popularności znanego 
programu.  

 
Płyta zaskakuje świeżością i oryginalnością brzmienia, różnorodnością 

utworów pod względem budowanego nastroju. Znajdziemy na niej zarówno 
spokojne piosenki, takie jak przeróbka znanego wszystkim utworu Erica 
Claptona „Tears in Heaven” (który wokalista wykonał  
w programie Mam Talent), a także mocne imprezowe rytmy takie jak 
"Dancehall Queen" czy "Raz dwa w górę ręce".  

 
Album może być miłym doświadczeniem muzycznym dla osób 

poszukujących nowości, na pewno jest doskonałym prezentem dla fanów 
muzyki reggae. 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „SAMOCHODY W PRL-U” MAGDALENA BINKOWSKA 
 

Jeszcze nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu jeździły po naszych drogach. 
Niejednokrotnie użytkowane były przez Ciebie lub Twoich znajomych i sąsiadów.  
W latach 70-tych i 80-tych były obiektem westchnień Polaków - samochody z epoki 
PRL. To właśnie o nich zasięgniesz wiedzy w recenzowanym tu albumie. 
 

Przedstawiana książka oferuje swego rodzaju retrospekcję - przypomina 
najciekawsze z punktu widzenia motoryzacji czasy dla Polski poprzez drobiazgowe 
opisy, przedzielone archiwalnymi zdjęciami i kadrami z kultowych polskich filmów  
i seriali. Przybliża sylwetki poszczególnych modeli takich jak poloneza, „malucha”, 
trabanta, wołgi, nysy czy jelcza. Jak łatwo zauważyć, wśród opisywanych 
samochodów znalazły się nie tylko produkcje polskie, ale również obiekty westchnień 
polskich kierowców zza zachodniej granicy oraz z tzw. bloku wschodniego. 
 

Szczerze polecamy ten tani (ok. 20zł) album dla wszystkich miłośników 
motoryzacji oraz tych, którzy z łezką w oku wspominają „stare czasy”. 
 

FILM: „THE SOCIAL NETWORK” 
 

Być geniuszem i miliarderem – każdy po cichu o tym marzy. Wydaje nam się, że 
to przepustka do niczym nie zakłóconego szczęścia. Pewien student zdaje się miał to 
szczęście, a przynajmniej spełniał wszystkie warunki by móc je osiągnąć. Młody, 
nieprzeciętnie inteligentny, z pomysłami i perspektywami na przyszłość. Jego historia 
obnaża jednak pewną prawdę. Bycie geniuszem to może i przepustka do pieniędzy, 
ale nie koniecznie do szczęścia. 

 
Film opowiada historię założyciela Facebooka, zdolnego, ale zakompleksionego  

i społecznie nieporadnego Marka Zuckerberga. Jego dzieło początkowo zdobywa 
popularność na Harvardzie i innych uniwersytetach, by w końcu stać się znanym na 
całym świecie. Niestety idylla nie trwa długo. O prawa do strony zaczynają walczyć jej 
współtwórca i rzekomi współpomysłodawcy. Wokół spraw sądowych zbudowano całą 
fabułę. Dzięki nim poznajemy kulisy powstania strony, a także samego założyciela. 
Zuckerberg okazuje się być zagubionym, pozbawionym skrupułów i pamiętliwym 
człowiekiem. Nie zależało mu co prawda na pieniądzach, ale na prestiżu owszem. To 
właśnie pęd ku elitarności spowodował, że został ze swoim miliardem zupełnie sam.  

 
Smutny, ale pouczający obraz. Polecamy! 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

KOLĘDOWANIE PO 
NIEMIECKU 

Zaczęło się pokazem multimedialnym, który przybliżył 
na czym polega praca strażaków i jaki jest zakres ich 
obowiązków, a także wyjaśnił zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Po teoretycznym wstępie 
przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Uczniowie  
z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczyli się 
resuscytacji na fantomie, opatrywania ran i złamań 
oraz pozycji bocznej ustalonej.  

Foto. Łatwo i przyjemnie, czyli nauka języka  

poprzez śpiewanie. 

Zajęcia poprowadzili dh Sławomir Dramski,  
dh Błażej Śliwiński, dh Marek Pilarski, a towarzyszyła 
im fotograf Alicja Poloczek. - Planujemy 
przeprowadzić takie zajęcia pierwszej pomocy  
w szkołach gminy, a także rozszerzyć je na 
mieszkańców Tworoga – deklaruje dh Sławomir 
Dramski. Strażacy dziękują nauczycielom, pani 
dyrektor za pomoc w przeprowadzeniu zajęć  
z udzielania pierwszej pomocy. Więcej informacji na 
stronie: www.osptworog.one.pl 
 

AKCJA STOP POWODZIOM 
 

18 grudnia na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie odbyła się 
uroczystość przekazania sprzętu zakupionego 
przez WOŚP jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

14 grudnia 2010 roku odbył się w Szkole 
Podstawowej w Wojsce Konkurs Niemieckich Kolęd  
i Pastorałek. Pomimo mrozu i zasypanych dróg  
dojechali znakomici goście z Mniejszości Niemieckiej 
z Tworoga oraz reprezentaci Szkoły Podstawowej  
z Boruszowic, Tworoga i Wojski.  Wśród zapachu 
choinki  i blasku gwiazd betlejemskich można było 
posłuchać  "Stille Nacht", "O Tannenbaum" i innych 
pięknych niemieckich kolęd i pastorałek. Celem 
konkursu było rozwijanie umiejętności językowych 
oraz umożliwienie konfrontacji własnych możliwości  
z rówieśnikami. Zwyciężył Chór Szkoły Podstawowej 
z Wojski, II miejsce zdobyli Wiktoria Kliś, Ilona 
Hatlapa, Rafał Tomczyk ze szkoły w Boruszowicach 
oraz Karolina Popielarz z Wojski. III miejsca zdobyli 
Monika Kobędza i Wiktoria Ziaja ze szkoły  
w Tworogu oraz Mateusz Zyzik, Ariana Nocoń oraz 
Monika Knoppik ze szkoły w Boruszowicach.  

 
Grażyna Nierychło 

 

RATUJĄ I UCZĄ RATOWAĆ 
 

Jak się zachować, gdy trzeba pomóc ofiarom 
wypadku? W jaki sposób przywrócić krążenie  
i oddychanie? Jak postępować w przypadku 
złamań i zwichnięć? Na te i inne pytania 
odpowiedzieli uczniom klas V i VI Szkoły 
Podstawowej w Tworogu strażacy. 
 

14 grudnia strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu współpracujący z dyrekcją 
Szkoły oraz psychologiem i koordynatorem  
ds. bezpieczeństwa Bożeną Dramską-Jańczuk, 
zorganizowali pokaz pierwszej pomocy. 
 
 

Foto. Autor: Alicja Poloczek 
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SYLWESTER POD CHMURKĄ  
2010 
 

Po raz piąty mieszkańcy gminy mogli spędzić 
sylwestrową noc bawiąc się pod Urzędem Gminy.  
O gorącą i wesołą atmosferę zadbała Rada Sołecka 
z Tworoga z Przewodniczącym Janem Sobanią na 
czele oraz Panią Sołtys, Gertruda Byszewską.  
 

Rozpalono ogromne ognisko,  mieszkańcy mogli 
skosztować darmowej kiełbaski oraz grzanego wina. 
O oprawę muzyczną zadbał Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu.  - Myślę, że zabawa się udała. Dzięki 
dobrej pogodzie ludzie wyszli z domów i razem 
witaliśmy nowy rok – podsumowuje imprezę Sołtys 
Tworoga, Gertruda Byszewska. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP 
POWODZIOM, którą Fundacja WOŚP 
przeprowadziła 4 lipca 2010r. Zebrano wówczas 
2.644.507,34zł i za te pieniądze kupiono sprzęt dla 
575 Ochotniczych Straży Pożarnych. Trafił on przede 
wszystkim do tych miejsc, które zmagały się w tym 
roku z powodzią lub które mieszczą się na terenach 
zagrożonych powodziami w przyszłości.  
 

Na Placu Piłsudskiego zebrali się 
przedstawiciele 120 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnej, w tym także OSP w Tworogu. 
Reprezentanci naszej gminy dh Dramski Henryk,  
dh Poloczek Wojciech i dh Dramski Sławomir  
w pierwszej turze otrzymali sprzęt zakupiony przez 
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
OSP w Tworogu odebrała bezpośrednio z rąk Jurka 
Owsiaka agregat prądotwórczy. Pozostałe jednostki 
otrzymają swoje dary w najbliższych dniach, kiedy 
tylko dotrą do nich kurierzy z cennymi przesyłkami.  
 

Więcej informacji na stronie: 
www.osptworog.one.pl 
 

SYLWESTROWE GRANIE 
 
Jak co roku o godzinie 12 w sylwestrowe 

południe Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu żegnała stary rok. Koncert tradycyjnie 
odbył się przed wejściem do Urzędu Gminy. 
Przechodzący mieszkańcy zatrzymywali się, by  
z uśmiechem wysłuchać wesołych melodii 
zapowiadających szampańską zabawę i wielkie 
odliczanie sylwestrowej nocy. 
 

SPRZEDAŻ BILETÓW 

MIĘDZYNARODOWEJ KOMUNIKACJI 

AUTOKAROWEJ EUROBUS 
(Eurotrans, Orland, Trans Service, Bus 

travel, Agencja Turystyczna 

ZAWADZKIE) 

 

UBEZPIECZENIA 

komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, 

rolne i inne  

oraz ubezpieczenia na życie 

 

Jan Glowania,  

tel. 32 285 73 71,  

gsm. 602 488 906 

 

R              E             K             L             A             M             A 

NOWA KADENCJA – NOWE 
PIENIĄDZE 

Gmina we wrześniu 2010 roku złożyła 
wniosek o dofinansowanie kolejnej „schetynówki” 
w ramach III edycji Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Udało się pozyskać 
kwotę 234.700,00zł na modernizację ulicy Polnej 
w Tworogu. W ramach tej edycji tylko dwie gminy 
powiatu tarnogórskiego otrzymały 
dofinansowanie. Są to gmina Ożarowice oraz 
gmina Tworóg. 
 


