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Poniedziałek, 9 maja 2011 
Nr 39, 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  
Podjęto uchwałę w sprawie 
likwidacji przedszkola w Połomii. 
Dlaczego? 

STR. 3 
 
 
Prawnik 
Umowa zlecenie – dla kogo jest 
wygodną formą zatrudnienia, jakie 
są jej plusy, a jakie minusy? 

STR. 4 
 
 
Pod lupą 
Za dwa lata jubileusz 300-lecia 
istnienia kościoła w Kotach.  
Jak parafia przygotowuje się do 
święta? 

STR. 5 
 
 

Kulturalnie 
Schlosstrasse, Salzweg, 

Kanonikus-Ulitzka-StrasseF 
Zapraszamy na spacer dawnymi 
ulicami Tworoga.  

STR. 8 
 

Na bieżąco 
Śmieci w rowach, popsute sprzęty 
gospodarstwa domowego, a nawet 
meble – jednym słowem dzikie 
wysypiska w naszej gminie. Kto za 
to płaci?   

STR. 10  
 
 
 
 
 

Śląska majowa tradycja – „moj” 
stanął w centrum Tworoga! 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy mieszkańcy, 
 

W majowym numerze Kuriera znajdziecie 
wiele tematów z różnych dziedzin życia naszej 
gminy. Opisujemy remont kościoła w Kotach, 
którego parafianie przygotowują się do 
obchodów 300-lecia istnienia świątyni.  
 

Młodych i ambitnych może zainteresować 
wywiad z mieszkanką Nowej Wsi, która swoje 
pasje postanowiła realizować w pracy i założyła 
własną firmę. Fanów lokalnej historii 
zapraszamy na spacer dawnymi ulicami 
Tworoga.  
 

Osobom zainteresowanym zagadnieniami  
z dzieciny prawa i ekonomii prezentujemy 
artykuł naszego prawnika poświęcony tym 
razem prawu pracy, a także zapiski z prac 
parlamentarnych posła RP Tomasza 
Głogowskiego. Zachęcamy także do kalkulacji 
ekonomicznej, a nie jedynie ekologicznej, 
zjawiska zaśmiecania gminy. 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
SESJAFFF..FFFF..FFFFFFF.FFF..s.3 
- Przedszkolna sprawa 
- Odpowiedź na telegram 
 
PRAWNIKFFF..FFFFFFFFFF.FFF..s.4 
- Praca na zlecenie 
 
POD LUPĄFFF..FFFFFF..FFF.FFF..s.5 
- Remont kościoła w Kotach 
- Wyniki konkursu 
- Jak zatrzymać chwilę 
 
KULTURALNIEFFFFFFFFFFFF..F.Fs.8 
- Spacer dawnymi ulicami 
- Mocne granie 
 
NA BIEŻĄCOFFFFFFFFFF...FFFF..s.10 
- Pieniądze wyrzucone w śmieci 
- Gimnazjalisto, a może do Chemika? 
- Zapiski parlamentarne 
- Wielki Finał Konkursu „Akadamia Inspire” 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – Redaktor terenowy 
Marta Kobędza-Krain - Korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Tomasz Głogowski, Hanna Pawełczyk, Fryderyk Zgodzaj 

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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TWG SESJA 

PRZEDSZKOLNA SPRAWA 
 

Po długim okresie poświęconym na dyskusje, 
rozmowy i szukanie rozwiązań, ostatecznie Rada 
Gminy przychyliła się do propozycji Wójta i podjęła 
uchwałę w sprawie likwidacji II Oddziału 
Przedszkolnego w Połomii (uchwała nr X/45/11). 
Głosowanie nie było jednogłośnie, oddano 10 głosów 
„za”, 3 – „przeciw”, a 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. Radny z Połomii, Eugeniusz Świerzy 
przekonywał, by uchwały nie podejmować i postarać 
się o remont przedszkola, jednak argumenty Wójta 
dotyczące braku środków w budżecie na stworzenie 
projektu i remont ostatecznie przeważyły. Od 
września 2011 roku dzieci będą uczęszczały do 
Przedszkola w Wojsce, które przeszło remont 
generalny, dzięki któremu stworzono nową 
dodatkową salę.  

 
Jak zapowiedział podczas sesji Wójt,  

w najbliższym czasie zostanie zorganizowane 
spotkanie z mieszkańcami Połomii oraz 
przedstawicielami funkcjonującego w miejscowości 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi. Tematem spotkania 
będą dalsze losy budynku i jego funkcji społecznych. 
W budynku oprócz przedszkola funkcjonuje także 
świetlica socjoterapeutyczna, która ma tam pozostać, 
rozważana jest także możliwość wydłużenia godzin 
jej pacy. 

 

ODPOWIEDŹ NA TELEGRAM 
 

Radni podjęli uchwałę w sprawie stanowiska 
Rady Gminy Tworóg o informacji likwidacji 
dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w SP ZOZ  
w Tworogu. 
 

Na tablicach ogłoszeń w gminie w ostatnim 
czasie pojawiła się informacja Dyrektora Ośrodka 
Zdrowia, Andrzeja Elwarta o następującej treści: 
„W związku z krytyką dyżurów lekarsko-
pielęgniarskich wyrażoną na Radzie Gminy  
w Tworogu w dniu 28.03.2011 r. i mającą swoje 
odzwierciedlenie w Dzienniku Zachodnim z dnia  
1 kwietnia i 8 kwietnia, jestem zmuszony do 
zawieszenia od 1 maja 2011 r. tej usługi medycznej 
(+)”. 
 

Jak podkreśliła podczas sesji Przewodnicząca 
Rady Gminy, z treści telegramu wynika, że to radni 
przyczynili się do decyzji Dyrektora o zakończeniu 
prowadzenia dyżurów, a to nie jest prawdą. –  Żaden 
z radnych nie wyraził się krytycznie o dyżurach, 
pojawiły się wręcz głosy pochwalne – mówiła 
Przewodnicząca. 

 

Radna Danuta Elwart stwierdziła, że  
w telegramie nie ma mowy o krytyce przez radnych, 
tylko na radzie, czyli podczas obrad Rady Gminy. 
Przypomniała, że podczas ostatniej sesji krytykę 
wyraził Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ, 
Teodor Dramski w Informacji z działalności Rady 
Społecznej SP ZOZ w roku 2010, słowami:  
„(+) Wprowadzenie dyżurów powinno być 
poprzedzone wnikliwą analizą nie tylko na jeden rok 
wyborczy. Miało to być tak, wygram wybory to niech 
się inni martwią. Dyrektor powinien wiedzieć jak 
wpłynie to na wynik finansowy ośrodka. Obecnie, po 
wyborach dyżury zostały skrócone do godz. 22. 
Potwierdza to tezę, iż wprowadzenie dyżurów do 
godzin nocnych miało podtekst polityczny, a ośrodek 
został wykorzystany do prowadzenia kampanii 
wyborczej (+)”. 
 

Choć dyskusja na temat telegramu była dość 
burzliwa, większość radnych uznała, że użyte w jego 
treści słowa, były niefortunne i sugerują, że to Rada 
Gminy sprawiła, że dyżury mają być zlikwidowane. 
Dlatego podjęła uchwałę w której treści wpisano: 
„Stwierdza się, że treść telegramu Dyrektora SP 
ZOZ w Tworogu dr n.med. Andrzej Elwarta, 
sugeruje zajęcie stanowiska przez Radę Gminy 
Tworóg zawieszenia od dnia 1 maja 2011 r. 
dyżurów lekarsko-pielęgniarskich w SP ZOZ 
Tworóg jakoby na skutek krytyki na Radzie 
Gminy w dniu 28.03.2011 r. jest nieprawdą. Na 
sesji w dniu 28.03.2011r. sprawa dyżurów 
lekarsko-pielęgniarskich w SP ZOZ Tworóg nie 
była przedmiotem obrad Rady Gminy i Rada 
Gminy nie podejmowała żadnej krytyki tych 
dyżurów oraz decyzji w tej sprawie, co znajduje 
odzwierciedlenie w protokole sesji Rady Gminy  
i podjętych uchwałach. Także artykuł na łamach 
Dziennika Zachodniego w dniu 1 kwietnia oraz  
8 kwietnia, nie przedstawiają stanowiska Rady 
Gminy w Tworogu w tej sprawie.” (uchwała  
nr X/51/11) 
 

Pozytywną stroną zaistniałej sytuacji, jest fakt, 
że pojawiła się nadzieja, iż dyżury zostaną jednak 
utrzymane. Radna Elwart w imieniu Dyrektora SP 
ZOZu poinformowała, że jeżeli Ośrodek otrzyma  
z gminy wsparcie finansowe na funkcjonowanie 
gabinetu rehabilitacyjnego, którego praca w pełni 
opłacana jest w tym roku z pieniędzy SP ZOZ, to 
Dyrektor przywróci dyżury. Wójt zadeklarował, że 
postara się wygospodarować z budżetu środki na ten 
cel, pomimo, iż wcześniej Dyrektor zapewniał, że 
gabinet może funkcjonować bez dopłaty ze strony 
Urzędu Gminy. 
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 PRACA NA ZLECENIE 
 

Mimo, że co jakiś czas głośno jest na temat 
procederu tzw. zatrudniania na umowie zlecenia, 
nadal często zdarza się, że idąc do pracy, zamiast 
umowy o pracę przedstawia się nam umowę 
zlecenie. Przy trudnej sytuacji na rynku pracy, wiele 
osób decyduje się na taką formę zatrudnienia. 
 

Należy sobie jednak uświadomić, że jeżeli 
wykonujemy na zlecenie pracę w ściśle określonych 
godzinach, w określonym miejscu i pod 
kierownictwem firmy, od której otrzymujemy zlecenie, 
to faktycznie jesteśmy pracownikami. Przez 
podpisanie umowy zlecenia i podjęcie wynikających  
z niej zajęć zostaje zawarty stosunek pracy  
w rozumieniu Kodeksu pracy, a nie stosunek 
zlecenia, jakby chciała tego zatrudniająca nas firma. 
Dla takiego przedsiębiorcy umowa zlecenia jest 
wygodną formą zatrudnienia. Zleceniobiorcy nie 
przysługują bowiem uprawnienia takie jak: urlop, 
maksymalne normy godzin pracy, ochrona 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalne ustawowe 
wynagrodzenie, dodatki za godziny nadliczbowe, 
ochrona stosunku pracy i inne.  
 

Jak bronić się przed nieuprawnionym 
wykorzystywaniem silniejszej pozycji przez 
pracodawcę? Przedstawianie faktycznemu 
pracownikowi do podpisania umowy zlecenia stanowi 
zakazane obejście przepisów prawa! Oprócz 
oczywistej możliwości odmowy podpisania umowy 
zlecenia i poszukania innej pracy, wybrać można 
drogę sądową dochodzenia swoich praw.  
 

Kiedy jako strona umowy zlecenia 
(zleceniobiorca) wykonujemy faktycznie pracę 
według ustalonego przez firmę grafiku, mamy do 
wykonania oprócz zadań wynikających z umowy 
także polecenia szefa, możemy bez obaw złożyć we 
właściwym sądzie pracy pozew o ustalenie istnienia 
stosunku pracy. Właściwym sądem będzie ten sąd 
rejonowy, w którego okręgu działania znajduje się 
miejsce wykonywania pracy. Wniesienie pozwu jest 
generalnie bezpłatne, ponieważ pracownik  
w sprawach z prawa pracy jest zwolniony z mocy 
prawa z kosztów sądowych, jeżeli wartość 
przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 50.000 zł. 
Pozew ma ściśle określoną przepisami Kodeksu 
postępowania cywilnego formę. Musi zawierać 
oznaczenie stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy, 
jako faktycznych: pracodawcy i pracownika wraz  
z adresami. Trzeba oznaczyć w nim sąd, do którego 
kierujemy sprawę. Najważniejszym elementem 
pozwu jest żądanie, czyli to czego domagamy się od 
sądu.   

 

 

Takie żądanie obejmować powinno dzień 
nawiązania stosunku pracy oraz okres faktycznego 
zatrudnienia. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, sąd 
ustali, że w dniu w którym zaczęliśmy pracę na 
zlecenie, został nawiązany stosunek pracy i trwa on 
nadal lub trwał do czasu, kiedy rozwiązaliśmy 
umowę. Ponadto w takim pozwie trzeba opisać 
dokładnie sytuację faktyczną zatrudnienia  
w określonej firmie oraz powołać wnioski dowodowe 
na okoliczność faktycznego wykonywania pracy. 
Konieczne jest również wskazanie tzw. interesu 
prawnego, czyli tego jak wynik sprawy wpłynie na 
nasze prawa i obowiązki. 
 

Jakie korzyści możemy uzyskać przy założeniu 
wygranej w sądzie sprawy? Otóż przede wszystkim 
wydłużymy okres zatrudnienia, potrzebny np. do 
ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Możemy 
domagać się od pracodawcy dopłaty pieniężnej, 
jeżeli zarabialiśmy poniżej minimalnego ustawowego 
wynagrodzenia, czy też dodatku za godziny 
nadliczbowe, jeżeli pracowaliśmy powyżej 8 godzin 
dziennie i 40 tygodniowo. Uzyskamy bardzo dużo 
uprawnień, obejmujących wszystkie prawa 
pracownicze z Kodeksu pracy, jeżeli po korzystnym 
wyroku nadal pracujemy w danej firmie.   
 

adwokat Łukasz Frączek 
   

WÓJT GMINY TWORÓG 
INFORMUJE 

że dnia 16 maja 2011 roku odbędą się przetargi 
na zbycie 

nieruchomości gruntowych – działek 
budowlanych 

w Brynku przy ul.Zamkowej 
 

Szczegółowe informacje znajdują się  
na stronach internetowych tut. Urzędu  

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg 
oraz pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 42 

ULICA POLNA  
W PRZEBUDOWIE 

Ruszyła inwestycja przebudowy ulicy Polnej 
w Tworogu współfinansowana ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Warto zaznaczyć, że jest to III edycja 
Programu, a gmina Tworóg realizuje drugą 
inwestycję w ramach tego projektu. Wcześniej 
środki pozyskano na przebudowę ulicy 
Lublinieckiej w Kotach. Jeżeli zostanie ogłoszona 
IV edycja, gmina ponownie będzie wnioskować  
o środki na nasze drogi. 
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REMONT KOŚCIOŁA  
W KOTACH 
  

Początki kościoła parafialnego św. app. 
Piotra i Pawła w Kotach sięgają 1714 roku. Od 
tego czasu budynek był kilkakrotnie 
remontowany – m.in. w 1964 roku w związku  
z jubileuszem 250-lecia istnienia Kościoła. Już 
niedługo, bo za dwa lata nadarzy się podobna 
okazja. W 2014 roku parafianie będą obchodzić 
300-lecie istnienia świątyni. Już dziś kościół 
parafialny jest przygotowany na to święto. Od 
kwietnia można podziwiać jego świeżo 
wyremontowane wnętrze. O pracach 
remontowych rozmawiamy z proboszczem parafii 
Koty, ks. Marcinem Kwoczała.  
 

Jestem proboszczem parafii od 1999 roku i jak 
wynika z zachowanego archiwum 26 proboszczem 
od erygowania parafii w 1687 roku. Kościół parafialny 
jest zabytkową budowlą barokową, jego mury 
pamiętają jeszcze dawne czasy. Pierwszy kościół był 
drewniany, później w jego sąsiedztwie został 
wybudowany z cegły i kamienia kościół barokowy, 
który przetrwał do dnia dzisiejszego. Początkowo 
budowla kościelna była wadliwie skonstruowana, co 
spowodowało, że po kilkunastu latach jego mury 
zostały rozdarte szparami, a ciężkie sklepienie 
groziło zawaleniem. Przyczyniło się to do zamknięcia 
kościoła w latach 1763 – 1774. Dopiero hrabia Fr. 
Józef Colonna w 1774 roku zapoczątkował jego 
gruntowny remont. Wzmocniono wtedy całą budowlę, 
dodając boczne przypory. Nieco później została 
wyremontowana także wieża, której groziło 
zawalenie. Kolejny gruntowny remont miał miejsce w 
1964 roku, od tego czasu budynek kościoła był 
jeszcze wielokrotnie remontowany, malowany, 
jednak były to już drobniejsze prace.  
 

W roku 1964 proboszczem parafii został ksiądz 
Henryk Gawelczyk. Za czasów Jego posługi 
duszpasterskiej zmianie uległo wnętrze kościoła. 
Został zlikwidowany ołtarz drewniany, gdyż był już 
bardzo zniszczony i nie nadawał się do renowacji. 
Zmiany jakie przyniósł Sobór Watykański II, znalazły 
swoje odzwierciedlenie we wnętrzu kościoła. 
Zabytkowe obrazy z ołtarzów bocznych zostały 
przeniesione na ściany prezbiterium, do centrum 
kościoła. Tam też wydzielono miejsca dla księdza  
i liturgicznej służby ołtarza, natomiast tabernakulum 
umieszczono przy wejściu do zakrystii. Taki wygląd 
kościoła utrzymał się do lutego bieżącego roku. Na 
rok 2011 zaplanowałem remont naszego kościoła  
i zgodnie z moimi przewidywaniami prace z tym 
związane, zostały rozpoczęte w lutym tego roku. 
Malowaniem zajęła się firma pana Matusza. 
Postanowiłem przywrócić wnętrzom kościoła wygląd 
zbliżony do tego z przed około czterdziestu lat. 

Do zrealizowania pomysłu była potrzebna większa 
grupa fachowców. W cały przeprowadzony remont 
byli zaangażowani miejscowi murarze, stolarze, 
elektrycy, ślusarze, strażacy, cieśle oraz grono 
parafian. Pracy było sporo, należało zbić zgrzybiały 
tynk, by zabezpieczyć go przed wilgocią, a także 
zdrapać stare farby, pospawać pęknięcia na suficie, 
oraz zdemontować boazerie, wymalować cały kościół 
wraz z salką i zakrystią. Na swoje dawne miejsce 
powróciły: tabernakulum, wieczna lampka, ambona 
oraz stacje Drogi Krzyżowej. Wokół tabernakulum 
zamontowano podest i koronę. Stacje Drogi 
Krzyżowej zostały rozmieszczone na bocznych 
ścianach, po obydwu stronach kościoła. Nastąpiły 
także zmiany w prezbiterium, zdemontowano 
siedzenia, które się tam znajdowały i zastąpiono  
je nowymi, położono również nową podłogę.  
 
Remontem objęliśmy także dzwonnicę. 
Zrekonstruowano mur pruski dzwonnicy,  
a spróchniałe belki zamieniono na nowe, dębowe.  
W prezbiterium częściowo wymieniono instalację 
elektryczną i radiofoniczną. Oświetlenie kościoła 
uległo całkowitej przebudowie. Na zewnątrz 
zamontowane zostały dwa reflektory ledowe, 
podświetlające witraże. W prezbiterium 
zamontowano dwie lampy sodowe, a wokół 
tabernakulum oświetlenie ledowe. Na kościele  
i chórze trzeba było zamontować czterdzieści 
żarówek ledowych. Dla większości parafian 
niespodzianką są dwa zabytkowe witraże, 
Najświętszego Serca NMP i Pana Jezusa, które do 
tej pory były zasłonięte przez obrazy stanowiące 
ołtarze boczne. Starsi parafianie pewnie pamiętają 
jeszcze czasy, kiedy można było je podziwiać w 
kościele, dla młodszych jest to duża niespodzianka. 
Zabytkowe obrazy powróciły na swoje dawne 
miejsce. Pod względem ikonograficznym obydwa 
należą do unikatowych na terenie Górnego Śląska. 
Prawdopodobnie obrazy te stanowiły część 
wyposażenia kościoła od czasów jego powstania.  
 

Podczas prac remontowych odnowiono także 
dzwonki, krzyżyk oraz żyrandol znajdujący się 
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w zakrystii. Całe wyposażenie ruchome kościoła: 
wszystkie figury i obrazy zostały wyczyszczone,  
a drzwi w zakrystii oraz podest wymalowane. 
 

Nowe miejsce zajęła płaskorzeźba św. Anny,  
a także chrzcielnica, świecznik z paschałem i aniołek. 
Rzeczą nową jest krata zamontowana w przedsionku 
kościoła. Kolorystyka wnętrza kościoła, a także kilka 
innych rzeczy, takich jak: lampy, krata, siedzenia dla 
ministrantów i kapłana, ambonka oraz aranżacja 
rozmieszczenia całego ruchomego wyposażenia 
kościoła i Drogi Krzyżowej, są mojego projektu. Na 
wszystko uzyskałem zgodę i akceptację Kurii 
Diecezjalnej i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W prace remontowe byli zaangażowani  
nie tylko wyżej wymienieni fachowcy, ale także grono 
parafian, którzy chętnie pomagali w różnego typu 
pracach wykończeniowych i nie tylko, także  
w sprzątaniu kościoła. Świątynia była dokładnie 
sprzątana każdego dnia do późnych godzin, czasami 
nawet do godziny 2 w nocy. Zawsze znalazły się 
osoby chętne do pomocy, a pracy było wiele. 
Bezinteresowne zaangażowanie i modlitwa wielu 
parafian, a także osób spoza naszej parafii w dużym 
stopniu przyczyniły się do pomyślnego ukończenia 
remontu. Cieszę się, że remont został ukończony 
przed Świętami Wielkanocnymi, najważniejsze prace 
zakończyły się właściwie już przed Niedzielą 
Palmową. Zarówno parafianie, jak i liczni goście 
przyjeżdżający na Święta, mogli podziwiać piękno 
naszej zabytkowej Świątyni. 

 

WYNIKI KONKURSU! 
 

Konkurs Plastyczny na najładniejszą kartkę 
wielkanocną, o którym pisaliśmy w jednym  
z poprzednich numerów Kuriera, został 
rozstrzygnięty. 
   

Spośród wszystkich prac wykonanych przez 
uczniów szkół i przedszkoli naszej Gminy, jakie 
zostały zgłoszone do konkursu, wyróżniono 
osiemnaście. Nagrody zostały przydzielone w trzech 
kategoriach wiekowych. Prace można było podziwiać 
w bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.  
 
A oto lista laureatów konkursu: 
 
I kategoria: Przedszkola 
I miejsce: Nikola Szczepańska – Boruszowice 
II miejsce: Maria Jańczuk – Tworóg 
II miejsce: Lucyna Busek – Wojska 
III miejsce: Roksana Krok - Tworóg 
III miejsce: Dawid Sikora – Wojska 
Wyróżnienie: Amelia Gansiniec – Tworóg, Anna Król - 
Tworóg 
 
II kategoria: Szkoła Podstawowa klasy I – III 
I miejsce: Tomasz Tarnowski – Wojska 
I miejsce: Marta Gliwa – Tworóg 
I miejsce: Szymon Lachowicz – Wojska 
II miejsce: Małgorzata Włodarczyk – Tworóg 
II miejsce: Kamil Szwarc – Wojska 

 

III miejsce: Nikola Włodarczyk – Boruszowice 
III miejsce: Katja Kiołbasa – Tworóg 
Wyróżnienia: Julia Mundzik – Boruszowice, Oliwia 
Janik – Boruszowice, Monika Pradler – Boruszowice, 
Kacper Buczak – Tworóg, Ewelina Stasz – Tworóg, 
Barbara Wieczorek – Tworóg, Oskar Horzela – 
Tworóg, Marzena Zdrzałek – Wojska. 
 
III kategoria : Szkoła podstawowa klasy IV - VI 
I miejsce: Mirosław Goławski – Wojska 
II miejsce: Marzena Śliwa – Wojska 
II miejsce: Patryk Kunasz – Wojska 
III miejsce: Marta Lachowicz – Wojska 
III miejsce: Marcin Stachoń – Wojska. 
 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 
 

JAK ZATRZYMAĆ CHWILĘ 
 

Są w życiu momenty, o których chciałoby się 
powiedzieć „Trwaj chwilo, jesteś piękna”. O tym 
co zrobić, by niepowtarzalne chwile zatrzymać  
w pamięci na zawsze, rozmawiamy z Ewą Polak, 
mieszkanką Nowej Wsi Tworoskiej, właścicielką 
firmy „Wyjątkowa Chwila”, oferującej szeroką 
gamę usług i produktów dekoratorskich. 
 
Ewa Jaruszowic: Jak zaczęła się Pani przygoda 
ze sztuką? 
Ewa Polak: Praca artystyczna sprawiała mi dużą 
przyjemność już od dzieciństwa. Będąc dzieckiem 
obserwowałam przy pracy mojego Tatę, właściciela 
zakładu kamieniarskiego, z czasem pomagałam przy 
grawerowaniu aniołków i napisów na nagrobkach. 
Zdobyte wtedy umiejętności wykorzystuję do dzisiaj 
w swojej pracy. Nadal zajmuję się grawerowaniem 
ręcznym na szkle użytkowym: na wazonach, 
kieliszkach, kufelkach. 
 
E. J.: Rozumiem, że to nie tylko kreatywne hobby, 
ale także pomysł na życie. 
E. P.: To właściwie mój sposób na realizowanie 
swoich pasji i zainteresowań w pracy. 
 
E. J.: Proszę powiedzieć, kiedy zdecydowała się 
pani założyć firmę? 
E. P.: Mniej więcej dwa lata temu postanowiłam 
założyć działalność gospodarczą i robić to, co lubię 
już nie tylko dla siebie, ale na większą skalę. 
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E. J.: Czy otwarcie firmy było trudne? 
E. P.: Wiadomo, że wyposażenie warsztatu, wiąże się 
z kosztami. Postarałam się więc o dofinansowanie  
i udało mi się. 
 
E. J.: Jaki sprzęt jest potrzebny do pracy w tej 
branży? 
E. P.: Dobra drukarka to podstawa, oprócz tego 
szereg innych rzeczy, takich jak: trymery do 
wycinania, dziurkacze ozdobne, materiały potrzebne 
do robienia kartek, itp. 
 
E. J.: Kartki, które mi Pani pokazała, są 
przepiękne, nieszablonowe i estetycznie 
wykonane. 
E. P. : Dziękuję, to bardzo ważne. Chcę, by moje 
kartki różniły się od tych maszynowej produkcji. 
Muszą być oryginalne, cieszyć oko i wyrażać uczucia. 
 
E. J.: Czy robi Pani także zaproszenia na różne 
okazje? 
E. P.: Oczywiście, zaproszenia ślubne to jedno  
z moich pierwszych zamówień. Robię także 
komunijne, jubileuszowe i inne, na życzenie klienta. 
 
E. J.: A z jakimi życzeniami klientów się już Pani 
spotkała? 
E. P.: Bywają osoby zamawiające zaproszenia ze 
zdjęciem. Oprócz tego klienci mają wytyczne co do 
tekstu, koloru, wzoru. Wykonywałam również kartki  
w języku niemieckim i angielskim z tekstami 
przesłanymi przez klienta. Jest też sporo osób, które 
zdają się na moje pomysły.  
 
E. J.: Pamięta Pani jakieś oryginalne zamówienie?  
E. P.: Jedno z bardziej nieszablonowych to lustro  
z życzeniami od pracowników restauracji dla szefa. 
Robiłam także dedykację na lampie, na butelkach  
z alkoholem, kieliszkach dla młodej pary z datą ślubu  
i wiele innych rzeczy. Można zrobić naprawdę dużo, 
trzeba tylko mieć dobry pomysł. 
 
E. J.: Jak długo czeka się na realizację 
zamówienia? 
E. P.: W przypadku kartek i zaproszeń około dwa 
tygodnie od zatwierdzenia przez klienta projektu jaki 
mu przedstawię. W przypadku dużej ilości zaproszeń 
trzeba poczekać trochę dłużej. 
  

E. J.: Robi Pani nie tylko kartki, widzę tutaj 
jeszcze wiele ciekawych rzeczy. 
E. P.: Tak, mam w swojej ofercie różne przedmioty 
nadające się na upominki i prezenty. Graweruje kufle, 
kieliszki z dowolną grafiką, np. imieniem, datą lub 
motywem. 
 
E. J.: To doskonały pomysł na zrobienie prezentu 
sobie lub komuś bliskiemu. 
E. P.: Oczywiście, okazji może być wiele - urodziny, 
imieniny, święta, śluby, komunie, walentynkiF Mogę 
zaproponować coś oryginalnego właściwie na każdą 
okazję. Przed walentynkami dużym powodzeniem 
cieszą się kubeczki w kształcie serca z imionami lub 
cytatem o miłości, gorące serduszka, czy magiczny 
kubek, który pod wpływem ciepła zmienia kolor. Mam 
w ofercie wiele ciekawych gadżetów. 
 
E. J.: Skąd czerpie Pani pomysły? 
E. P: Aby unikać szablonowości i rutyny, podczas 
komponowania prac korzystam z różnych źródeł 
inspiracji. Wykorzystuję naturalne materiały, a także 
pomysły oparte na technikach dekoratorskich. 
Koncept rodzi się w mojej głowie. 
 
E. J.: Ma Pani swoją stronę internetową, czy 
zamówienia przyjmuje Pani także przez internet? 
E. P.: Tak. Przyjmuję zamówienia zarówno za 
pośrednictwem serwisu Allegro.pl, jak i sklepu 
internetowego www.wyjatkowachwila.pl. 
 
E J.: Skąd pomysł na nazwę firmy?  
E. P.: Produkty przeze mnie oferowane, to różnego 
rodzaju upominki, kartki, zaproszenia wręczane  
w ważnych momentach życiowych. Chciałabym, by 
moje prace pomogły zatrzymać niepowtarzalny 
nastrój i zawsze wywoływały miłe wspomnienia. Stąd 
nazwa „Wyjątkowa Chwila”. 
 
E. J.: Życzę wielu klientów i nieustającej weny 
twórczej. Dziękuję za rozmowę. 
 

WF DLA DOROSŁYCH 
Od kilku miesięcy w Szkole Podstawowej 

w Tworogu odbywają się zajęcia sportowe dla 
rodziców uczniów. 
  

Jest to inicjatywa Komitetu Rodzicielskiego, 
przedstawiona Dyrektorowi szkoły na jesiennym 
zebraniu. Zajęcia sportowe odbywają się  
w czwartki od godziny osiemnastej do dwudziestej 
w szkolnej sali gimnastycznej. Można pograć  
w siatkówkę, koszykówkę, albo w piłkę nożną, 
wszystko zależy od woli i chęci rodziców. Każdy 
rodzic chcący doskonalić swoje umiejętności 
sportowe, a jednocześnie powspominać dawne 
lekcje wf-u, może wziąć w nich udział. Jest to 
dobra okazja sprzyjająca zdrowiu i integracji 
Dotychczas pomysł cieszy się dużym 
powodzeniem. 
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SPACER DAWNYMI ULICAMI 
 

Obecnie w Tworogu można doliczyć się 36 
ulic. Wiele z nich ma długą historię sięgającą 
końca XVIII w. Jak wyglądała miejscowość na 
przełomie XVIII i XIX w.? Możemy spróbować ją 
odtworzyć posługując się mapą kościelną 
narysowaną przez proboszcza tutejszej parafii. 
Ks. Hoscheck pozostawił po sobie również 
kronikarskie zapiski. Dzięki tekstom źródłowym  
i mapom dowiadujemy się m.in. jak dawniej 
nazywały się ulice Tworoga. 

 
Obecny plac przy Banku Spółdzielczym, który   

w tym czasie był podobny do rynku, rozciągał się od 
dzisiejszej apteki aż do domu, przy którym stoi biały, 
marmurowy krzyż.  Na mapie opisany jest jako Wolny 
Plac (Freirer Platz). Rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy 
się rozmieszczeniu budynków w tym miejscu, 
wszystkie usytuowane są w linii prostej, oddalone od 
osi jezdni nawet o 35 m (nie dotyczy to tylko domu 
rodziny Zgodzaj, który powstał później).  Z mapy 
wyraźnie wynika, że pomiędzy domami, które dzisiaj 
noszą numery 31 i 35 biegła droga prowadząca do 
kościoła w Kotach. Deptak ten nazywany był 
Kirchsteich Kottenlust, a w miejscowej gwarze – 
Zapociem.  Droga ta łączyła się z dzisiejszą ul. 
Dolną. Na niej (dokładnie na rozwidleniu z ul. Karola 
Miarki) hodowano i przysposabiano do polowań 
pańskie psy. Jeszcze na początku XX w. tresowano 
tam czworonogi, do dzisiaj zresztą funkcjonuje nazwa 
– psiarnia.  Nie dziwi więc fakt, że ks. Hoscheck 
opisując to miejsce użył sformułowania Psia Droga. 

 
Proboszcz wspomina również pewną 

pielgrzymkę podążającą z Pyskowic do 
Częstochowy, która mijała kapliczkę pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Było to na drodze do 
Wielowsi, obecnie jest to ul. Młyńska. Kapliczka, choć 
już w wersji murowanej, stoi w tym miejscu do dzisiaj. 

 
Jedną z najważniejszych ulic była od. XIX w. 

szosa prowadząca od Tarnowskich Gór przez 
Tworóg, Kieleczkę i Zawadzkie do Strzelec  Wielkich. 
Mapa z 1881 r. przedstawia ją  jako Renard Strasse. 
Na odcinku Tworóg-Kieleczka nie stały jednak żadne 
budynki, o nazwie więc z czasem zapomniano. Nie 
było również potrzeby nadawania nowej. Sytuacja 
zmieniła się dopiero w 1983 r., kiedy na Farskich 
Polach wybudowano mieszalnię pasz. Okazało się, 
że zakład stoi przy ulicy bez nazwy. Uchwałą Rady 
Gminy z 19 lipca 1996 r. przywrócono historyczne 
nazewnictwo. Odtąd jest to ul. A. Renarda. 

 
Główna droga biegnąca przez wieś według 

najstarszych zapisków nazywała się Dorfstrasse. Na 
mapie z 1903 r. jest oznaczona jako Koschentiner 
Shaussee (z franc.), nieco później ulica przyjęła 
 

nazwę Schlosstrasse, którą po wojnie dosłownie 
przetłumaczono. Ul. Zamkową po krótkim czasie 
zmieniono jednak na ul. 3 Maja (obowiązującą do 1953 
r.), a następnie 1 Maja. Dopiero uchwałą Rady Gminy  
z 14 marca 1996 r. przywrócono najdłużej używaną 
nazwę, która funkcjonuje do dzisiaj. Trzecim ważnym 
szlakiem w Tworogu jest  
ul. Lubliniecka. Nazywano ją Lublinitzer Shaussee  
(z franc.), a później Lobnerstrasse. 

 
Najstarsze wzmianki o ulicach pochodzą  

z kronikarskich zapisków ks.  Hoschecka z 1795 r. To 
właśnie na jego spuściźnie bazuje cała historia 
Tworoga. Pisząc o ulicach używał łacińskiego 
określenia via (z łac. droga). Przykładowo, dzisiejsza 
ul. Kościuszki została przez niego zapisana jako Via 
Czenstochoviensis, później nazwa została zmieniona 
na Koschentinerstrasse, a następnie na Friedericus-
Rex-Strasse. Ul. Słowackiego według przekazu 
ustnego nosiła nazwę Salzweg (Szlak Solny),  
w zapiskach Hoschecka - Via Tarnomontana, z czasem 
Donersmark-Strasse; ul. Kochanowskiego – Via 
Lublinicensisi, a później Richtchofen-Strasse; ul. Polna 
– Via Pasqvicensis; ul. Świniowicka – Via Jastensis,  
a następnie Schwinowitzerweg oraz Ebersheiderweg; 
ul. Kotowska – Via Dobrodina, później Kottnerweg;  
ul. Krasińskiego – Mittel-Strasse, Kanonikus-Ulitzka-
Strasse oraz Gustlof-Strasse; ul. Powstańców Śl. – 
Neudorferweg, następnie ul. Nowowiejska (do 15 
kwietnia 1961 r.); ul. Karola Miarki – Bach-Strasse;  
ul. Mickiewicza – Eichendorff-Strasse; ul. Grunwaldzka 
– Kapellen-Strasse; ul. Jankowskiego – Höfer-Strasse; 
ul. Kolejowa – Bahnhof-Strasse; ul. Kościelna – Kirch-
Strasse; ul. Reja – Mühlen-Strasse; ul. Głowackiego – 
Blücher-Strasse; Plac Wolności – Printz-
Hohenloheplatz. W przysiółku Kozie istniała droga  
o nazwie Kirchenweg, którą jednak z czasem 
zapomniano. Prowadziła do kościoła w Kotach. Do 
dzisiaj dzięki okazałym dębom można zobaczyć, 
którędy biegła. 

Fryderyk Zgodzaj 

KULTURALNIE 

Foto. Na zdjęciu widoczna droga o nazwie „Zapocie”. 
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MOCNE GRANIE 
 

W sobotni wieczór 30 kwietnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu odbył się koncert dwóch 
zespołów metalowych: Black Earth Soil i Ragoth. Na 
sali zgromadziło się około 80 osób. Choć muzyka, 
jaką tworzą obydwa zespoły, to propozycja nie dla 
wszystkich, fani metalowego brzmienia byli 
zadowoleni, czemu dali wyraz poprzez dobrą zabawę.  

 

 

SP BORUSZOWICE 
INFORMUJE 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach mają zaszczyt 
zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy 
Tworóg na uroczyste obchody nadania naszej 
szkole imienia Jana Pawła II, które odbędą się 
18 maja 2011 roku o godz. 16 w Kościele 
Parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej  
w Boruszowicach (nowy kościół przy  
ul. Szkolnej).  
W programie obchodów:   

• wspólne modlitwy,  
• XI Konkurs Gwary Śląskiej „Rajcowanie 

przi swaczynie” pod hasłem „Zaśpiewajmy 
Janowi Pawłowi II”, 

• występy uczniów Szkoły Muzycznej  
w Tarnowskich Górach, 

• na zakończenie Nabożeństwo Majowe  
i Msza Święta.  

SP TWORÓG INFORMUJE 
- 18 kwietnia w Katowicach odbyły się III 
Mistrzostwa Śląska Szkół w Brydżu Sportowym.  
W kategorii szkół podstawowych drużyna naszej 
szkoły w składzie: Michał Kaleta, Daniel Wojtasik, 
Paulina Janoszka i Sandra Plewnia zajęła III 
miejsce. W zawodach startowało 10 drużyn  
z Bytomia, Katowic, Sosonowca i Rudy Śląskiej. 
- 27 kwietnia na boisku Szkoły Podstawowej  
w Tworogu odbył się Finał Gminny Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych. I miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa w Tworogu. Królem strzelców został 
uczeń klasy V naszej szkoły - Szymon Broja.  
- 28 kwietnia na stadionie w Tworogu odbył się 
Międzygminny mityng lekkoatletyczny.  
W zawodach udział wzięły reprezentacje Szkół 
Podstawowych z Boruszowic, Krupskiego Młyna, 
Potępy,Wojski i Tworoga. W kategorii dziewcząt  
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Tworogu. 
Indywidualnie I m. zdobyła Maria Wieder z SP  
w Tworogu, II m. Katarzyna Burdziałowska z SP  
w Tworogu. W kategorii chłopców I m. zajęła 
Szkoła Podstawowa w Tworogu. Indywidualnie  
I m. zajął Oliwer Horzela z SP w Tworogu, a III m. 
Aleksander Zając. 
- 28 kwietnia nasi uczniowie brali udział w XII 
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  
w Kaletach. Dagmara Gluch z kl. VI zdobyła  
II miejsce, Katarzyna Król - także z klasy VI - VIII 
miejsce, Filip Szeląg z klasy V - miejsce XIV. 
- Nasza uczennica - Oliwia Mrozek z klasy V 
zajęła 4 kwietnia 2011 r. III m. w kategorii szkół 
podstawowych w IX Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym o złote pióro burmistrza 
Tarnowskich Gór. 
 

Pomysłodawcą koncertu był Damian Potempa – 
mieszkaniec Tworoga, basista grupy Black Earth Soil. 
To nie jedyny mieszkaniec naszej gminy, który tego 
wieczora wystąpił. Razem z Damianem w zespole gra 
basista – Tworożanin Mateusz Kupilas.  

 
W grupie Ragoth perkusją rządzi, pochodzący  

z Mikołeski, Wojtek Zapotocki, natomiast wokalista 
tego zespołu, Wojtek Mszyca jest mieszkańcem 
Krupskiego Młyna. Wszyscy muzycy, którzy wystąpili 
podczas koncertu to mieszkańcy powiatu 
tarnogórskiego. 

 

KOŁO EMERYTÓW  
I RENCISTÓW INFORMUJE 
• 13 kwietnia członkowie Koła Rencistów  

i Emerytów z Tworoga wspólnie z Kołem  
z Kochanowic wybrali się do Teatru Adama 
Mickiewicza w Cieszynie na sztukę 
przedstawiającą Mękę Pańską. Wielkopostny 
wyjazd do teatru na „Paschę” to już tradycja 
Tworoskiego Koła. 

• 30 maja dla członkiń Koła odbędzie się 
uroczystość z okazji Dnia Matki. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 15 w sali OSP 
Tworóg.  

• W sobotę 2 lipca planowana jest wycieczka na 
wystawę kwiatów do Otmuchowa. Do udziału 
zapraszamy członków jak również wszystkich 
mieszkańców. 

• W każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 
9 do 11 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy 
odbywają się spotkania członków Koła. 
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ekonomiczny własnego portfela. Każde 
gospodarstwo domowe płaci za wywóz nieczystości 
stałych czyli za opróżnianie kubłów. Częstotliwość 
wywozu czy ilość zamówionych kubłów zależy od 
tego, ile produkujemy śmieci. Jeśli zaczniemy je 
segregować, okaże się, że do kubła będzie trafiało 
znacznie mniej odpadów. Nie będzie „nadwyżek 
śmieci”, które nie raz trafiały do lasu. Trzeba zdać 
sobie sprawę z faktu, że „oszczędności” w postaci 
wywożenia worków do lasu są złudne, bo i tak za 
wywóz tych śmieci płaci każdy mieszkaniec w formie 
podatków przeznaczanych na likwidację dzikich 
wysypisk. Ta forma „płatności” jest o tyle uciążliwa, 
że ponoszą ją wszyscy, bez względu na to, kto jest 
winny. Tymczasem sprawcy czują się bezkarni, bo 
żaden sąsiad nie poświadczy przecież o ich 
przewinieniu, tym samym trudno będzie udowodnić 
winę i pociągnąć do odpowiedzialności poprzez 
nałożenie mandatu.  
 

I tak koło się zamyka, wysypiska w szybszym 
tempie powstają, niż są usuwane, a gmina pokrywa 
związane z tym koszty. Pozostaje wierzyć, że 
wiosenne spacery wśród zaśmieconych łąk i lasów 
będą okazją do chwili refleksji i wyciągnięcia 
pewnych wniosków.  
 

ZBIÓRKA SZYB OKIENNYCH 
ZUK Sp. z o.o. organizuje zbiórkę szyb 

okiennych dla mieszkańców Gminy Tworóg. Szyby 
będzie można składować w specjalnym 
kontenerze. Szczegółowe informacje na temat 
warunków dostarczania szyb można uzyskać 
kontaktując się osobiście lub telefonicznie  
z biurem (nr tel. 32 381 00 50 lub 32 284 67 93). 
 

PIENIĄDZE WYRZUCANE  
W ŚMIECI? 

 
Piękna wiosenna pogoda zachęca do 

spacerów po zielonych zakątkach gminy. 
Wędrując leśnymi ścieżkami można się jednak 
natknąć na niezbyt ciekawe akcenty ludzkiej 
obecności: śmieci w rowach, dzikie wysypiska, 
popsute sprzęty gospodarstwa domowego,  
a nawet meble. Problem ten zauważalny jest we 
wszystkich miejscowościach gminy. Nasuwa się 
pytanie: ile w rzeczywistości mieszkańcy 
generują śmieci poza kontrolowaną gospodarką 
odpadami prowadzoną na terenie gminy? 
 

Szukając odpowiedzi na to pytanie wystarczy 
przejść się po okolicznych lasach, terenach polnych  
i dolinach rzecznych. Ogromne ilości składowisk 
śmieci to problem, z którym władze gminy nie 
potrafią sobie poradzić. To przede wszystkim duży 
problem finansowy, który tak naprawdę dotyka 
wszystkich mieszkańców, zarówno tych 
prowadzących domową gospodarkę odpadami, jak  
i sprawców zjawiska, czyli osób wywożących śmieci 
np. do lasu. Średni koszt likwidacji dzikiego 
wysypiska to około kilkaset złoty w zależności od 
jego wielkości i skali zanieczyszczenia gleby. 
Przystępując do likwidacji wysypiska, gmina musi 
pokryć koszty pracy firmy usuwającej wysypisko,  
a nieraz koszty utylizacji terenu w przypadku, gdy 
gleba skażona jest np. starym olejem. Ponadto taki 
teren należy wyrównać i uporządkować. To wszystko 
koszty pokrywane z budżetu gminy, czyli z podatków 
mieszkańców! Tymczasem w skromnym budżecie na 
rok 2011 brakuje środków na remonty dróg  
i chodników. Zamiast lokować pieniądze w „śmieci”, 
można by przeznaczyć je na inne cele, jednakże to 
nie załatwi problemu powiększających się 
śmietników. Sedno sprawy tkwi w tym, by usunąć 
przyczynę, a nie skutek.  
 

Nadzieją na zmniejszenie skali zjawiska 
zaśmiecania gminy jest prowadzona ekologiczna 
polityka gospodarowania odpadami, która zakłada 
bezpłatne zbiórki posegregowanych śmieci. Zarówno 
Zakład Usług Komunalnych jak i inne firmy działające 
na terenie gminy oferują swoim klientom bezpłatny 
wywóz posegregowanego szkła, plastików oraz 
papierów. Organizowane są również zbiórki zużytego 
sprzętu AGD i RTV, a niektóre organizacje takie jak 
jednostki OSP regularnie przeprowadzają zbiórki 
złomu. Choć wielu mieszkańców przekonało się do 
segregacji odpadów, to ciągle nie brakuje takich, 
którzy w wywożeniu śmieci do lasu czy przydrożnego 
rowu nie widzą nic złego. Skoro względy ekologiczne 
ciągle nie przekonują do zaprzestania śmiecenia, to 
może warto spojrzeć na sprawę przez pryzmat 
  

ZBIÓRKA SPRZĘTU  
RTV i AGD 

W dniach 26 i 27 maja 2011 r. ZUK Sp. z o. o. 
przeprowadzi zbiórkę sprzętu RTV i AGD z terenu 
naszej Gminy. Sprzęt powinien być kompletny, 
należy go wystawić w obrębie granicy posesji. 
Mieszkańców posesji oddalonych od dróg 
głównych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
telefoniczne pod numer 32 381 00 50 lub 32 284 
67 93 w celu usprawnienia prowadzonej zbiórki. 
Dodatkowe informacje i kontakt: 
www.zuk.tworog.pl. 
 

Harmonogram zbiórki: 
26 maj - Sołectwo Brynek, Połomia, Wojska, 
Świniowice, Koty 
27 maj - Sołectwo Mikołeska, Boruszowice, 
Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg. 
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GIMNAZJALISTO, A MOŻE DO 
CHEMIKA? 
  

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych  
i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie 
znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 
26. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: III 
Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Szkoła 
Policealna nr 1, Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

 
Specyfiką Zespołu Szkół jest kształcenie  

w kierunkach związanych z chemią, biologią, ochroną 
środowiska (technikum oraz liceum) i służbą zdrowia 
(szkoły policealne). Technikum nr 1 od wielu lat 
kształci w zawodzie: technik analityk. 
 

Ze względu na intensywny rozwój rynku 
odnawialnych źródeł energii i rosnące 
zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny  
w roku szkolnym 2011/2012 uruchomiono nowy 
zawód: technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. W  Technikum zajęcia laboratoryjne 
odbywają się w bogato wyposażonych laboratoriach 
chemicznych (jedynych w Tarnowskich Górach). 
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe jest wyższa niż średnia krajowa. 

 
W III Liceum Ogólnokształcącym kształcimy 

młodzież w klasach: 
• humanistycznej – przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym to: język polski, 
historia i do wyboru język obcy: angielski lub 
niemiecki (5 h/tyg.); 

• biologiczno-chemicznej – przedmioty 
realizowane w zakresie rozszerzonym to: 
biologia, chemia i do wyboru język obcy: 
angielski lub niemiecki (5 h/tyg.). 

 
Nasza szkoła otwiera drzwi wyższych uczelni. 

Humaniści mogą wybrać studia uniwersyteckie (np. 
filologia polska, historia, filologie obce, prawo, 
kulturoznawstwo, socjologia, psychologia, historia 
sztuki i inne), a absolwenci klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym i technikum mogą 
rozpocząć studia medyczne, politechniczne, 
pożarnicze bądź uniwersyteckie. 

  
W oparciu o bazę szkoły i nasze możliwości 

kadrowe planujemy w roku szkolnym 2011/2012 
uruchomienie zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniających wymagania rekrutacyjne do szkół 
aspiranckich Państwowej Straży Pożarnej  
i ułatwiające podjęcie studiów z zakresu ratownictwa 
medycznego oraz medycyny. 

 
Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: 

klasopracownie, laboratoria chemiczne, pracownie 
biologiczna i mikrobiologiczna wyposażone  
w mikroskopy i pomoce anatomiczne, dwie 
nowoczesne pracownie komputerowe, pracownia 
fizyki i elektrotechniki, siłownia, sala gimnastyczna, 
  

biblioteka z dostępem do Internetu, największa  
w powiecie aula. Szkoła jest ośrodkiem 
egzaminacyjnym, w którym organizowany jest etap 
praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w nauczanych kierunkach. Nauczyciele 
przedmiotów zawodowych posiadają uprawnienia 
ekspertów do konstruowania zadań do etapu 
pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe oraz uprawnienia egzaminatorów do 
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.  
  

Młodzież naszej szkoły ma możliwość rozwijania 
zainteresowań i zdolności poprzez wiele form zajęć 
pozalekcyjnych. Uczestniczyliśmy w 
międzynarodowym projekcie europejskim Sokrates. 
Aktualnie staramy się o przyznanie środków  
w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację 
projektu pn. Praktyka zawodowa za granicą zwiększa 
szansę na europejskim rynku pracy. 
 

Bierzemy udział w następujących akcjach  
i przedsięwzięciach: 
* zbiórce surowców wtórnych, akcji organizowanej 
przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia (corocznie 
zajmujemy I miejsce w powiecie); 
* Nocy Naukowców organizowanej przez Politechnikę 
Śląską; 
* programie Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi 
głosują; 
* akcji bookcrossing.pl Uwolnij Książki. 
Młodzież naszej szkoły prowadzi Spółdzielnię 
Uczniowską CYRKON. 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
stronę internetową: www.chemiktg.pl 
 

ZAPISKI PARLAMENTARNE 
 

Medialny przekaz z prac Sejmu koncentruje się 
głownie wokół sporów, często na błahe tematy. 
Tymczasem parlament pracuje bardzo intensywnie, 
przyjmując wiele ważnych ustaw. Aby to udowodnić 
chciałbym przedstawić mieszkańcom gminy krótką 
informację o niektórych ciekawszych ustawach 
uchwalonych lub znowelizowanych przez Sejm  
w ostatnim czasie. 

 
• Ustawa o działalności leczniczej pomoże 

samorządom przekształcać w spółki szpitale  
i przychodnie. Mechanizm ten nie będzie zagrażał 
dostępności pacjentów do służby zdrowia, 
wspomoże natomiast zdecydowanie 
racjonalizację wydatków, np. zainspiruje 
wprowadzanie oszczędności związanych  
z wprowadzeniem energooszczędnych rozwiązań. 
Spółka będzie miała również możliwość 
świadczenia usług komercyjnych, co sprawi, że 
nowoczesny sprzęt nie będzie stał nieużywany po 
godz. 15, a to spowoduje zmniejszenie się kolejek 
do specjalistycznych zabiegów.  

• Zmiany wprowadzane w bloku kilkunastu ustaw 
reformujących system służby zdrowia umożliwią 
m.in. pacjentowi założenie e-konta z historią 
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swoich chorób, zażywanych leków itp. Dzięki temu 
nie będzie konieczności przynoszenia do poradni 
wyników badań, a apteka wyda przepisane leki po 
okazaniu dowodu osobistego. Będzie również 
możliwość monitorowania on-line swojego miejsca 
w kolejce do specjalisty. 

• Istotne zmiany w przepisach dotyczą 
rowerzystów, ułatwiając im bezpieczne poruszanie 
się po drogach. Szczególnie podkreślić należy 
wprowadzenie zapisu, mówiącego  
o pierwszeństwie rowerzysty na przejeździe dla 
rowerów (kiedy droga dla samochodów krzyżuje 
się ze ścieżką rowerową). Do tej pory nawet jeżeli 
rowerzysta miał zielone światło musiał się 
zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa. Inne 
udogodnienia to umożliwienie rowerzystom 
wyprzedzania aut z prawej strony oraz zezwolenie 
na przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych. 
Do tej pory przyczepki takie były nielegalne! 

• Przyjęta przez Sejm w kwietniu ustawa o pieczy 
zastępczej przewiduje odchodzenie od 
tradycyjnych domów dziecka i kładzie duży nacisk 
na rozwój i wspieranie (merytoryczne oraz 
finansowe) rodzin zastępczych 

• Olbrzymi blok ustaw wprowadza ułatwienia dla 
przedsiębiorców i obywateli w kontaktach  
z urzędami. Zmieniana zostaje przede wszystkim 
„kultura zaświadczeń” na „kulturę oświadczeń” – 
nie trzeba będzie przynosić dziesiątek 
potwierdzeń (np. posiadanego Regonu, czy NIP-
u). Wystarczy oświadczenie obywatela, że takowy 
posiada, a urzędy będą same mogły to 
weryfikować w powszechnie dostępnych bazach. 
Urzędy nie będą też mogły odrzucać wniosków  
z błahych powodów, ale będą przyjmować nawet 
niekompletne wnioski, dając czas na ich 
uzupełnienie. 

To oczywiście tylko niektóre z ustaw przyjętych 
w ostatnich tygodniach. Na każdym posiedzeniu 
Sejm przyjmuje wiele ustaw. Co może zaskakiwać – 
wiele w porozumieniu wszystkich klubów. 
 

Tomasz Głogowski 
Poseł na Sejm RP 

 
Biuro Poselskie 

ul. Opolska 1, Tarnowskie Góry;  
32/768 86 11 

www.glogowski.pl 
 

WIELKI FINAŁ KONKURSU 
„AKADEMIA INSPIRE” 
 

7 kwietnia w Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie „Akademia Inspire”. 
Jak już informowaliśmy w poprzednich numerach, 
nasza gmina zdobyła I miejsce w kategorii gmin 
wiejskich za stworzenie za pomocą oprogramowania 
Quantum GIS trzech wariantów poprowadzenia drogi 
nr 11 (Bytom – Poznań) wokół Tworoga. 

 

W warszawskim Pałacu Prymasowskim laureatki 
konkursu: Izabela Kowoll i Joanna Leksy wraz  
z Wójtem Gminy, Eugeniuszem Gwoździem odebrali 
dyplom i nagrody. Urzędniczki zdobyły dla naszej 
gminy nagrodę w postaci wdrożenia gminnego 
geoportalu, który będzie służył wszystkim 
mieszkańcom. Obecnie portal jest uzupełniany  
o niezbędne dane i już wkrótce będzie można 
skorzystać z jego dobrodziejstw poprzez stronę 
internetową Urzędu Gminy. Ponadto gmina otrzymała 
roczną licencję oprogramowania GeoMedia  
i GeoMedia Professional oraz roczną prenumeratę 
miesięcznika „Geodeta”. 
 

Podczas konferencji w Warszawie uczestniczki 
konkursu zaprezentowały przed szeroką 
publicznością na specjalnie przygotowanym 
stanowisku pracę, za którą otrzymały nagrodę. 
Konferencję „Zainspiruj się! Infrastruktura informacji 
przestrzennej w jednostkach samorządowych” 
zorganizowało Centrum Informacji o Środowisku 
UNEP/GRID Warszawa - organizator „Akademii 
Inspire”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem 
objęła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju.  
 

PROGRAM 
DNI TWOROGA 2011 
 
Lokalizacja: 
Plac za Urzędem Gminy w Tworogu 
 
Sobota 18 czerwca: 
19:00 – koncert rockowy zespołu „Wyrwani”  
21:00 – dyskoteka, którą poprowadzi DJ Sośnica 
impreza towarzysząca: 
Dzień otwarty OSP Tworóg – szkolenia  
z ratownictwa, pokazy 
 
Niedziela 19 czerwca: 
15:30 Program dla dzieci 
17:00 Występ „Kapeli ze Śląska” Pawła Poloka 
19:00 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
„Duo Klang” 
 


