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Poniedziałek, 13 czerwca 2011 
Nr 40, 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 
Droga konieczna – częsta 
przyczyna konfliktów. 

STR. 3 
 
 
Pod lupą 
Kury, kaczki, kozy, czyli 
turystyczne atrakcje wsi. 

STR. 4 
 
 

Kulturalnie 
- Czerwcowe żniwa tataraku, 
czyli jak dawniej w Tworogu 
przygotowywano się do 
Bożego Ciała. 
- Wojska uczciła pamięć 
poległych mieszkańców  
w I i II Wojnie Światowej. 
- Jak się opalić, a nie spalić – 
kilka porad odnośnie 
bezpiecznego korzystania ze 
słonecznej kąpieli 

STR. 6 
 

Na bieżąco 
- Przedszkolaki uczą się 
ratować. 
- Burzliwe obrady Rady 
Społecznej SP ZOZ 
- Michał Kaleta mistrzem 
Polski w brydżu 

STR. 12 
 
 
 
 

 

„Przeżyłam z tobą tyle lat  
Oddałam ci swój cały świat  

I chociaż wiem, jak smakują łzy,  
Dziś nie żal mi przeżytych dni.”  

 

Złote Gody 2011 

STR. 6

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Ostatni miesiąc obfitował w naszej gminie  
w różne wydarzenia, o czym przekonacie się 
czytając 40 numer TWG Kuriera.  
 

24 małżeństwa świętowały swoje złote gody 
podczas uroczystości zorganizowanych przez 
tworoski Urząd Stanu Cywilnego.  
W Boruszowicach obchodzono 5-tą rocznicę 
nadania Szkole Podstawowej imiania Jana 
Pawła II. W Wojsce poświęcono pomnik 
upamiętniający ofiary wojen  
i internowań z terenów tej miejscowości. 
Placówki oświatowe zorganizowały w maju wiele 
akcji, konkursów i spotkań edukacyjnych, które 
również relacjonujemy w miesięczniku. 
 

W związku ze zbliżającym się Bożym 
Ciałem, opisujemy jak dawniej przygotowywano 
się do procesji. Ponadto nasz prawnik przybliża 
kwestię ustanowienia drogi koniecznej. 
 

Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
PRAWNIKIII..IIIIIIIIII.III..s.3 
- Droga konieczna 
 
POD LUPĄIII..IIIIII..III.III..s.4 
- Wypoczynek na wsi 
- Wielkie marzenia małych ludzi 
 
KULTURALNIEIIIIIIIIIIII...I.Is.6 
- Tam, gdzie pachnie tatarakiem 
- Złote Gody 2011 
- „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek”, czyli Dzień 
Strażaka  
- Niezwykłe „racjowanie przi swaczynie” 
- Zaprzyjaźnieni z przyrodą 
- Starcie po niemiecku 
- Wojska pamięta o ofiarach wojen 
- Konkurs literacki 
- Dzieci Marii dla mam 
- Spotkanie doświadczonych mam 
- Ze słońcem za pan brat 
 
NA BIEŻĄCOIIIIIIIIII...III......s.12 
- Ile klas I będzie w gimnazjum? 
- Kiedy dorosnę, będę strażakiem 
- Emocje wokół Ośrodka 
- Mali ratownicy 
- Mistrzostwa w brydżu 
- Niemiecki na wesoło w OSP w Boruszowicach – 
Hanusku 
- Nowe projekty 

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 
Teresa Adamczyk, Izabela Cogiel, Grażyna Nierychło, Hanna Pawełczyk, Fryderyk Zgodzaj, Monika Ziob 

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 PRAWNIK 

DROGA KONIECZNA 
 

Dziś na łamach TWG Kuriera poruszę dość 
powszechny i trudny problem, jakim jest brak 
dojazdu do nieruchomości z drogi publicznej. 
 

Nieraz zdarza się, że od lat stoi dom, prowadzi 
do niego szersza lub węższa dróżka, przy czym  
w momencie dokonywania zmian właścicielskich 
nieruchomości sąsiednich okazuje się, że budynek 
nie ma uregulowanego dojazdu do drogi. Takie 
zjawiska wynikają zwykle z faktu, że w czasie trwania 
poprzedniego ustroju rzadko dbano o prawidłowy 
stan ksiąg wieczystych, a pozwolenia na budowę 
były wydawane dla nieruchomości, które formalnie 
nie miały określonego dojazdu. Nic dziwnego – 
własność prywatna była do 1989 r. zjawiskiem 
niepożądanym, w odróżnieniu od własności 
społecznej. 
  

Brak dostępu do drogi publicznej to jednak nie 
tylko wynik zaniedbań przeszłości. Zdarzają się 
sytuacje, kiedy właściciel działki użytkuje drogę, która 
dajmy przykład należy do gminy. Droga 
nieutwardzona, ale przejazd jest swobodny. 
Tymczasem gmina podejmuje decyzję sprzedaży 
większej nieruchomości, na której owa droga się 
znajduje i nabywca stawia płot okalający nowo 
zakupioną działkę. Okazuje się, że nasz właściciel 
nie może dojechać do swojej posesji.  
 

Z pomocą przychodzi tu Kodeks cywilny  
i unormowana w nim instytucja drogi koniecznej. Co 
to takiego? Właściwy przepis stanowi: „Jeżeli 
nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do 
drogi publicznej lub do należących do tej 
nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel 
może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich 
ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej 
służebności drogowej (droga konieczna)”. Oznacza 
to, że w sytuacji braku dojazdu do naszej posesji, 
możemy od sąsiadów, zwykle tych którzy znajdują 
się bliżej drogi, zażądać ustanowienia służebności. 
Służebność to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, 
prawo, z którego z jednej strony wynika uprawnienie 
dla właściciela jednej nieruchomości, a z drugiej 
strony obowiązek właściciela innej działki. 
Służebność drogowa oznacza prawo przejazdu przez 
działkę, która nie jest naszą własnością oraz 
obowiązek właściciela tej działki do udostępnienia 
swobodnego przejazdu w określonym miejscu. 

 
Odpowiednią służebność można ustanowić  

w drodze porozumienia. W tym celu należy podpisać 
akt notarialny i wpisać służebność do księgi 
wieczystej. Ponieważ jednak sprawy sąsiedzkie, a do 
takich należy sprawa o ustanowienie drogi 
koniecznej, często powodują znaczne nasilenie 
negatywnych emocji, zwykle sprawa znajduje swój 

finał w sądzie.  
 

Sprawy o drogę konieczną w sądzie są 
sprawami długotrwałymi. Zwykle nie obejdzie się bez 
udziału biegłego geodety, który musi wytyczyć drogę 
na gruncie. Droga powinna przebiegać tak, aby była 
najmniej uciążliwa dla gruntów sąsiednich. Zwykle 
pojawia się kilka wariantów takiej drogi, a sąsiedzi 
zwykle nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru 
jednego z nich. Nic dziwnego, że sprawy sąsiedzkie 
biją rekordy, kończąc się nieraz po 10 latach sporu.  
 

Warto zatem dogadać się z sąsiadem  
i zawczasu dopilnować wszystkich formalności, tak 
aby w dokumentacji naszej nieruchomości istniało 
wyraźne uprawnienie dostępu do drogi publicznej, 
jeżeli oczywiście posiadana przez nas działka 
bezpośrednio z taką drogą nie sąsiaduje. 

 

adwokat Łukasz Frączek 

IV DNI TWOROGA  
"SWOJSKIE KLIMATY" 
Plac za Urzędem Gminy  
18.06 (sobota) 
12.00 - 15.00  - zwiedzanie remizy i atrakcje dla dzieci 
13.30 - 15.00 - "Ratujemy, uczymy ratować" - szkolenie  
z pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy 
16.00 - pokazy strażackie (plac za Urzędem Gminy) 
16.00 - marsz nordic walking (boisko przy Szkole 
Podstawowej) 
16.30 - program artystyczny przygotowany przez Szkołę 
Podstawową w Tworogu 
           gościnnie wystąpi Zespół Taneczny "Małe 
Siemianowice" z Siemianowic Śląskich 
18.30 - program artystyczny przygotowany przez Gimnazjum  
w Brynku 
19.00 - koncert Zespołu Muzycznego "Wyrwani"   
21.00 - DJ Adam – dyskoteka dla młodzieży 
 
Dodatkowe atrakcje:  
Stadnina Koni Państwa Urszuli i Adama Zawiślok w Brynku 
10.0 - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 

Czempionat Źrebiąt w Różnych Grupach Rasowych  
- pokaz zaprzęgów paro i cztero-konnych 
- amatorskie zawody w powożeniu  
- prezentacja konia arabskiego 
- pokaz skoków przez przeszkody 
- wystawa fotografii i ceramiki o tematyce końskiej  
i przyrodniczej 
- prezentacja hodowli i tresury psów kilku ras w tym rasy 
Parson Russell Terrier 
- jazda na kucykach dla najmłodszych 
- przejażdżki bryczkami dla całych rodzin 
 
19.06 (niedziela)  
14.30 - mecz trampkarzy: "Sparta" Tworóg – Szombierki Bytom 
(boisko przy Szkole Podstawowej) 
16.00 - mecz: księża Diecezji Gliwickiej – Sparta Tworóg 
(boisko przy Szkole Podstawowej) 
15.00 - koncert orkiestry OSP Tworóg (plac za Urzędem 
Gminy) 
15.30 - program dla dzieci  
17.00 - występ "Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka"  
19.00 - zabawa taneczna - zagra zespół "Duo Klang" 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

WYPOCZYNEK NA WSI 
  

Zbliża się czas wakacyjnych urlopów. Może 
warto go spędzić w naszej gminie? Okazuje się, 
że jest tu wiele atrakcji. Niedaleko Tworoga,  
w przysiółku Wesoła przy ulicy Wiejskiej 4 
znajduje sie gospodarstwo agroturystyczne. Na 
temat wypoczynku w gospodarstwie rozmawiamy 
z właścicielką Kariną Praską. 
 
Ewa Jaruszowic: Otoczenie rzeczywiście jest 
zachwycające. Można tutaj oderwać sie od 
codzienności i zapomnieć o problemach. 
Karina Praska: Zgadza się, to bardzo urokliwe 
miejsce, z dala od miejskiego zgiełku. Prawdziwa 
oaza spokoju. 
 
E. J.: Skąd pomysł na stworzenie gospodarstwa 
agroturystycznego? 
K. P.: Pomysł powstał prawie 5 lat temu,  
a podpowiedzieli mi go rodzice. Pomyśleliśmy, że 
klimat miejsca daje możliwość stworzenia takiej 
działalności. Przebywanie tutaj to najlepszy sposób 
ucieczki od tłoku i zanieczyszczonego powietrza 
większych aglomeracji.  
 
E. J.: Czy dogodne miejsce wystarczy, by 
gospodarstwo mogło funkcjonować? 
K. P.: Samo miejsce to dopiero połowa sukcesu. 
Pozostaje przystosowanie go na potrzeby gości.  
W naszym przypadku mieliśmy możliwość adaptacji 
budynku gospodarczego na taki cel. Po wielu 
przemyśleniach i rozmowach z rodziną postanowiłam 
spróbować. Wzięłam kredyt i rozpoczęliśmy remont 
budynku. 
 
E. J.: Czy do prowadzenia takiego gospodarstwa 
potrzeba specjalnych umiejętności, czy brała 
Pani udział w kursach przygotowawczych? 
K. P.: Ukończyłam kurs zorganizowany przez 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jaworzu. 
Obejmował on tematy zwiazane z prowadzeniem  
i klasyfikacją gospodarstwa, a także zagadnienia z 
zakresu prawa i systemu podatkowego oraz 
wymogów sanitarnych gospodarstwa 
agroturystycznego. 

E.J.: Co oferujecie swoim gościom? 
K.P.: Obecnie posiadamy do dyspozycji gości dwa 
pokoje 3 osobowe, jeden pokój 2 osobowy, dwie 
kuchnie i dwie łazienki. Pzystosowując 
pomieszczenia do agroturystyki należy pamiętać, że 
goście oczekują od tego rodzaju wypoczynku 
kameralnego i przytulnego klimatu, stąd też rodzi sie 
naturalne ograniczenie, które odnosi się do 
maksymalnej liczby pokoi i łóżek. 
 
E.J.: Tym co niewątpliwie przyciąga ludzi do 
gospodarstw agroturystycznych, jest możliwosć 
delektowania się domowymi posiłkami, 
przygotowanymi ze zdrowych produktów, 
pochodzacych z gospodarstwa włascicieli. Czy  
w Pani gospodarstwie istnieje taka możliwość? 
K. P.: Oczywiście jest możliwość zamówienia sobie 
domowych obiadów, a także przygotowania posiłków 
samemu. Można korzystać z warzyw i owoców  
z przydomowego ogródka. Polecamy też codziennie 
świeże jajka. 
 
E. J.: Czy Wasi goście korzystają z tej 
możliwości? 
K. P.: Część osób, szczególnie osoby starsze chętnie 
stołują sie u nas. Niektórzy przygotowują sobie 
posiłki sami. Świeże ekologiczne owoce i warzywa 
oraz swojskie jajka cieszą sie dużym powodzeniem. 
 
E. J.: Czy oferta gospodarstwa zawiera 
możliwość grilowania lub biesiadowania przy 
ognisku? 
K. P.: Oczywiście, jest miejsce zarówno na zrobienie 
grila, jak i na rozpalenie ogniska. Można też zrobić 
sobie tzw. ,,kociołek”. Przestrzeni do tego typu 
atrakcji jest naprawdę sporo, a nasi goście chętnie  
z tego korzystają. 
 
E. J.: Przypuszczam, że część gości stanowią 
rodziny z dziećmi, czy gospodarstwo jest na to 
przygotowane? 
K. P.: Posiadamy dosyć duży ogródek i ogrodzone 
podwórko, więc maluchy mogą się bezpiecznie 
bawić, a rodzice czy dziadkowie mają chwilę 
oddechu. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

E. J.: A takie atrakcje jak plac zabaw? 
K. P.: Z atrakcji przeznaczonych dla dzieci, mamy 
piaskownicę, huśtawkę, jest też miejsce by pograć  
w piłkę, można pojeździć na rowerach po okolicy, czy 
pobawić sie ze zwierzętami. 
 
E. J.: Jakie zwierzęta znajdują sie na terenie 
gospodarstwa? 
K. P.: Ze zwierząt typowo wiejskich mamy kury, 
kaczki, króliki i koty. Oprócz tego w zeszłym roku 
zakupiliśmy małe kózki, które są dodatkową atrakcją 
dla dzieci. Polecamy również  naszym gościom 
odwiedziny pobliskiego ,,mini zoo” w Posmyku. 
 
E. J.: Czy goście mogą pomagać w pracach przy 
gospodarstwie? 
K.P.: Tak, goście pomagają bardzo chętnie, 
szczególnie dzieci. Próbują brać udział w pracy  
w gospodarstwie, pomagać w ogródku, dokarmiać 
zwierzęta. 
 
E. J.: W jakim czasie gości u Was najwięcej 
klientów? 
K. P.: Możliwość pobytu jest całoroczna, ale najwięcej 
osób przyjeżdża w okresie od czerwca do września, 
podczas wakacji szkolnych i podczas grzybobrania. 
Zdarzyło się także, że mieliśmy gości na Sylwestra. 
 
E. J.: Pani Karino, jakie Pani stosuje formy 
promocji gospodarstwa? 
K.P.: Najlepszą reklamą jest zadowolony klient i tzw. 
,,poczta pantoflowa”. Sezonowo korzystamy  
z ogłoszeń w prasie oraz reklamy w internecie na 
portalu urlopwpolsce.pl, spanie.pl. 
 
E. J.: Czy ktoś pomaga Pani w prowadzeniu 
gospodarstwa? 
K.P.: Z racji tego, że pracuję zawodowo,  
a prowadzenie takiego gospodarstwa wymaga 
niemalże stałej obecności na miejscu, od samego 
początku w dużym stopniu pomagają mi rodzice, 
którzy zajmują sie zakwaterowaniem i całą 
organizacją. Można powiedzieć, że właściwie Rodzice 
prowadzą całe gospodarstwo, a ja im pomagam. 
 
E.J: Bardzo dziekuję za rozmowę, życzę wielu 
zadowolonych klientów.  
 

WIELKIE MARZENIA MAŁYCH 
LUDZI 
 

W środę 1 czerwca obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, święto 
wszystkich dzieci. W Polsce jest obchodzony od 
roku 1952. Na ten dzień czekamy wszyscy  
z niecierpliwością, a nasi milusińscy już wiele dni 
wcześniej starają się odgadnąć, co też szykują im 
w tym dniu rodzice. Na temat dziecięcych marzeń 
rozmawialiśmy z małymi mieszkańcami 
Boruszowic. 
 

- Oliwia lat 10: Chciałabym zostać nauczycielką  
i pojechać na wycieczkę do USA. Wymarzonym 
prezentem z okazji Dnia Dziecka byłby dla mnie mały 
piesek miniaturka. Chciałabym też, żeby  
w Boruszowicach wybudowano darmowy basen dla 
wszystkich dzieci. 
- Paulina lat 12: Marzy mi się praca z małymi 
dziećmi np. w żłobku. Chciałabym także podróżować 
i pojechać dookoła świata, a z okazji Dnia Dziecka 
najbardziej ucieszyłby mnie quad. Moim marzeniem 
jest piękny wyremontowany plac zabaw  
w Boruszowicach. 
- Angelika lat 11: Chciałabym pojechać do USA  
i zobaczyć światowe gwiazdy kina, a w przyszłości 
zostać aktorką. Marzę także o yorku. 
- Paulina lat 12: Chciałabym zostać fryzjerką  
i podobnie jak koleżanki pojechać do USA. Na Dzień 
Dziecka wielką radość sprawiłby mi piesek york oraz 
quad, na którym mogłabym jeździć do szkoły. 
Cieszyłabym się także, gdyby w naszej miejscowości 
było mini zoo. 
- Beata lat 10: W przyszłości chcę zostać 
weterynarzem i pomagać zwierzętom. Marzę, by  
u nas w Boruszowicach była duża fontanna. 
 

To tylko nieliczne marzenia dzieci z naszej 
Gminy. Życzymy aby wszystkie się spełniły.  

 

POLNA GOTOWA 
Trwają prace zakończeniowe remontu  

i przebudowy ul. Polnej w Tworogu przy 
współfinansowaniu środków z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to 
druga, po ul. Lublinieckiej, inwestycja w gminie 
Tworóg finansowanie z w/w Programu. Wójt 
zapowiada, że jeżeli Rząd ogłosi kolejne edycje 
programu, gmina Tworóg na pewno będzie 
wnioskować o kolejne dofinansowanie. 
 

KANALIZACJA BRYNEK 
Trwa realizacja inwestycji - budowa 

kanalizacji w sołectwie Brynek. Na razie 
skanalizowana będzie część miejscowości oraz  
w ramach przedsięwzięcia dokończona będzie 
kanalizacja w Tworogu. Inwestycja jest 
współfinansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
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TWG 

TAM, GDZIE PACHNIE 
TATARAKIEM 
 

Ciepłe letnie słońce i niepowtarzalny zapach 
unoszący się nad ulicami. Procesje Bożego Ciała to 
nie tylko przeżycie religijne, ale również zmysłowe. 
Przecież to właśnie zapach roślin, którymi ozdabia 
się ołtarze, buduje niepowtarzalny nastrój tego 
święta. Istotną częścią dekoracji ulic jest tatarak. Ten 
w Tworogu sprowadzany był z pobliskiego stawu. 
Miejsca, o którym dzisiaj przypominają nam 
zarośnięte doliny. Dlaczego zniknęło z tworoskiego 
pejzażu? 
 

Staw rozciągał się pomiędzy dwoma budynkami. 
Jeden należał do nadleśnictwa (naprzeciw apteki), 
drugi znajdował się za dzisiejszym Ośrodkiem 
Zdrowia. Wypływały z niego dwa koryta rzeki – 
naturalne (bliżej apteki) i drugie, napędzające 
dawniej młyńskie koło (dzisiejszy sklep spożywczy). 
Na brzegach stawu stały łódki, a woda pełna była ryb 
i raków. Pasące się niedaleko krowy podchodziły gdy 
tylko czuły pragnienie. Sielski obraz uzupełniały 
unoszące się na wodzie białe i żółte lilie wodne. 
Ujęcie wodne było wymarzonym miejscem na 
odpoczynek, a nawet na zdobycie kolacjiI – 
Czasem wieczorem zastanawialiśmy się co zjeść. 
Wtedy wystarczyło pójść nad wodę i złapać kilka 
raków – mówi Fryderyk Zgodzaj. Po krótkim czasie 
można było wrócić do domu z pełnym wiadrem. – 
Gotowaliśmy je żywcem w osolonej wodzie, innego 
sposobu w tym czasie nie znano – wspomina.   
 

Dzisiaj o stawie przypomina nam zarośnięta 
drzewami dolina. Nie ma już także naturalnego koryta 
rzeki Stoły. Po uregulowaniu jej brzegów rolę 
właściwego koryta przejęło to, które przed laty 
napędzało koło młyna.   
 

Wróćmy jednak do Bożego Ciała, którego 
świętowanie w Tworogu ściśle związane było ze 
stawem, a dokładnie z rosnącym w nim tatarakiem. 
Aby staw nie zarósł, co pewien czas należało roślinę 
usunąć. Żniwa organizowano raz w roku tuż przed 
Bożym Ciałem. Łodziami zwożono tatarak na brzeg,  
a dalej furmankami na trasę przemarszu. − Zapach 
tataraku na ulicy, kwiatów na drzewach i mistyczne 
promienie słoneczne, które zazwyczaj towarzyszą 
procesji, dodawały splendoru tej uroczystości – pisze 
Fryderyk Zgodzaj w jednym z poprzednich numerów 
TWG Kuriera (F. Zgodzaj, Corporis Christi, „TWG 
Kurier”, 2009, nr 16, 8.06, s.8). Na przestrzeni lat trasa 
procesji była kilka razy zmieniana. Wiodła m.in. ulicą 
Zamkową, Kościelną i Placem Wolności. W tym roku 
przemarsz rozpocznie się na Placu Wolności, dalej 
będzie wiodła ul. Krasińskiego i Słowackiego do 
skrzyżowania przy remizie strażackiej. Stamtąd Placem 
Wolności powiedzie do kościoła. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

ZŁOTE GODY 2011 
 

W południe 11 maja w Sali Ślubów Urzędu 
Gminy Tworóg odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie 
jubilatom, którzy w roku 1960 wstąpili w związek 
małżeński. Na uroczystość zaproszono 24 pary 
małżeńskie. Ceremonię poprowadziła Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Tworogu Gerda 
Szczudłowska. W uroczystości udział wziął Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź oraz Skarbnik Gminy, 
Renata Krain.  
 

KULTURALNIE 

Sielanka definitywnie zakończyła się w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych, kiedy doszło do zatrucia 
wody. Śmiercionośne chemikalia najprawdopodobniej 
napłynęły z pobliskich państwowych zakładów. Dziś 
trudno ustalić co się dokładnie wydarzyło. Faktem 
natomiast jest, że to, co trafiło do stawu definitywnie 
zakończyło jego życie. We wspomnieniach 
mieszkańców Tworoga utrwalił się straszny obraz. – 
Tego dnia po powierzchni wody unosiło się tysiące  
nieżyjących ryb. Nigdy tego nie zapomnę – opowiada 
Fryderyk Zgodzaj. Decyzja o spuszczeniu stawu była 
już tylko formalnością. 

Foto. Dzisiaj o stawie przypominają już tylko stare 
fotografie. 

Foto. Zdjęcie przedstawia żniwa tataraku w Tworogu. 
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„BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIM 
NA RATUNEK”, CZYLI DZIEŃ 
STRAŻAKA  

 
3 maja strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Boruszowicach-Hanusku uroczyście obchodzili 
swoje święto, czyli Dzień Strażaka. Choć 
faktycznie dzień świętego Floriana, patrona 
wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, 
obchodzimy dopiero 4 maja, to strażacy  
z Boruszowic i Hanuska, podobnie zresztą jak 
większość strażaków OSP, postanowiła 
świętować wcześniej, wykorzystując długi 
weekend.  

 
Swoje obchody strażacy rozpoczęli  

o godzinie 10 w budowanym kościele parafialnym  
w Boruszowicach. W uroczystej mszy uczestniczyli 
nie tyko strażacy w galowych strojach, ale swoją 
obecnością zaszczycił mieszkańców Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź oraz  goście z Republiki Czeskiej, 
strażacy z Sboru Dobrovolnych Hasicu w Benove 
wraz ze starostą Gminy Benov Panem Ivo Pitnerem 
na czele. Po mszy świętej poczet sztandarowy oraz 
przedstawiciele OSP, przy wtórze Orkiestry Dętej, 
przemaszerowali do świetlicy OSP.   

 
O godzinie 17 OSP przewidziała dla 

mieszkańców pokaz samochodów ratownictwa 
technicznego „Druzgała i jego pomoc drogowa” oraz 
wiele innych atrakcji. Niestety fatalna pogoda 
pokrzyżowała szyki strażakom i ta część obchodów 
została przeniesiona na inny termin. W zamian za to 
strażacy spotkali się w Barze Universal  
w Boruszowicach, gdzie nastąpiło uroczyste rozdanie 
odznaczeń.  

 
Za wzorową działalność, zaangażowanie  

i godną postawę społeczną Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Tarnowskich Górach 
wyróżniło odznaką „Wzorowy Strażak” dha Rafała 
Strzelczyka oraz dha Sławomira Nitkę, natomiast  
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Tworogu 
za 50-letnią służbę w umacnianiu ochrony 
przeciwpożarowej odznaczyło dha Jerzego Olesia. 
 

Złoci jubilaci złożyli chóralnie przyrzeczenie –  
W dniu naszych złotych godów wyrażam swojej żonie/ 
swojemu mężowi serdeczne podziękowanie za 
okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę  
i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze 
małżeństwo było udane i szczęśliwe - ślubowali 
małżonkowie. 
 

Życzenia złożył Wójt Gminy, który stwierdził, że 
jubilaci powinni być dla mieszkańców wzorem 
wspólnego życia, które nie zawsze usłane jest różami. 
Pogratulował małżonkom bycia razem w dobrych  
i złych chwilach. 
 

Po zakończeniu ceremonii dekoracji medalem 
prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie, jubilaci 
zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Dworku 
Myśliwskiego w Brynku. Tam przy stole pary mogły 
wspólnej  powspominać swoje uroczystości ślubne 
oraz zabawy weselne. 
 
Złoci jubilaci: HILDEGARDA I NORBER CAUS, 
CECYLIA I JERZY DRAMSCY, OTYLIA I BERNARD 
GLOWANIA, STEFANIA I JÓZEG GRUNER, HALINA 
I JAN GUDOWICZ, MARIA I ALFRED HAJN, 
ELŻBIETA I JAN HANECZOK, KRYSTYNA  
I WERNER KANDZIA, BARBARA I JÓZEF 
KIOLBASSA, URSZULA I DIETER KOWOLL, ANIELA 
I JERZY KROK, ANNA I KAROL KROK, TERESA  
I EDWARD KRUS, ANIELA I ALFRED LENDEL, 
TERESA I PAWEŁ MIŚ, HILDEGARDA I EDWARD 
PELKA, HELENA I ANTONI PIEGZA, HILDEGARDA  
I JERZY PILARSCY, ADELAJDA I TOMASZ 
POGRZEBA, TERESA I ENGELBERT POLOTZEK, 
FELICJA I PAWEŁ RYBA, HANNA I HELMUT 
SOBCZYK, ADELA I FRANCISZEK STOKŁOSA, 
IRENA I JÓZEF WAWROSZ. 
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Odznakę za 20 lat działalności na rzecz OSP 
otrzymał również dh Bernard Hatlapa. Po rozdaniu 
odznaczeń członkowie Orkiestry Dętej jeszcze raz dali 
pokaz swoich umiejętności. 

 
Wszystkim członkom OSP, z okazji ich święta, 

życzymy bezpiecznych powrotów ze zdarzeń oraz 
szczęścia w życiu osobistym. 

Oprac. Monika Ziob 
 

NIEZWYKŁE “RAJCOWANIE 
PRZI SWACZYNIE” 
 

18 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach, a właściwie w Kościele Parafialnym 
pw. Matki Boskiej Bolesnej odbyły się uroczyste 
obchody związane z beatyfikacją Jana Pawła II oraz 
5-tą rocznicą nadania szkole jego imienia.  
 

Po wielu dniach przygotowań nadeszła wreszcie 
ta chwila. Nauczyciele i uczniowie starali się w jak 
najciekawszy sposób przypomnieć biografię Lolka (jak 
nazywali papieża przyjaciele), wprowadzić w nastrój 
zadumy i refleksji. Ksiądz Proboszcz zadbał  
o duchową stronę obchodów intonując wspólną 
modlitwę, również za zmarłych nauczycieli. Po 
występach gospodarzy przyszedł czas na koncert 
zorganizowany w ramach XI Konkursu Gwary Śląskiej 
„Rajcowanie przi swaczynie”, który w tym 
szczególnym roku zatytułowano „Zaśpiewajmy Janowi 
Pawłowi II-drugiemu”. W konkursie udział wzięły 
dzieci ze szkół podstawowych w Tworogu, Wojsce, 
Krupskim Młynie, Piekarach i oczywiście gospodarze 
uroczystości. Obchody zakończył Koncert Papieski 
przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej  
w Tarnowskich Górach, który prowadziła Maria 
Jankowska – dyrektor szkoły.  

 

ZAPRZYJAŹNIENI Z PRZYRODĄ 
 

16 maja w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Tworogu, odbył się VIII Powiatowy Przegląd 
Filmów Ekologicznych. Hasło tegorocznego Przeglądu 
brzmiało ,,Drzewa Naszymi Sąsiadami”. Autorką 
pomysłu na tegoroczne hasło była Dyrektor Szkoły, 
Małgorzata Ziaja oraz grono nauczycieli.  
 

Przegląd Filmów Ekologicznych rozpoczął się 
rozdaniem nagród laureatom konkursów. Można było 
podziwiać prace młodych artystów, którym  
i tym razem nie zabrakło oryginalnych pomysłów  
i ciekawej inwencji twórczej. Projekcje filmów 
poświęcone były ekologii, ochronie środowiska  
i koegzystencji człowieka ze światem przyrody. Filmy 
pochodziły z portalu edukacyjno-ekologicznego Eko-
Media. W Przeglądzie brali udział uczniowie szkół 
Powiatu Tarnogórskiego, a także laureaci konkursów. 
Atrakcją były prezentacje prac, oraz rozmowa  
z  Januszem Wojciechowskim, pracownikiem 
Nadleśnictwa Brynek, który opowiedział wiele 
ciekawostek na temat drzew. 

 
Sporą dawkę emocji dostarczył dzieciom konkurs 

na najciekawsze zdjęcie na trasie leśnej. Uczniowie 
różnych szkół w trzyosobowych drużynach wybrali się 
w teren w celu poszukiwania ciekawych elementów 
przyrody. Zwycięzcą tego konkursu została grupa 
uczniów ze szkoły podstawowej w Tarnowskich 
Górach, zdobywcą drugiego miejsca są uczniowie ze 
szkoły podstawowej w Tworogu, natomiast trzecie 
miejsce zdobyli uczniowie z Wojski. Najmłodszym dużą 
frajdę sprawiło malowanie drzew na chodniku przed 
budynkiem szkoły. Współgospodarzem tegorocznego 
Przeglądu Filmów Ekologicznych było Nadleśnictwo 
Brynek oraz Fundacja Ekologiczna ,,Silesia” z Katowic, 
której celem jest stymulowanie społecznych inicjatyw 
proekologicznych i tworzenie warunków dla 
zwiększenia ich skuteczności z zakresu ekologii, 
ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrody. Fundacja 
współpracuje z tworoską szkołą od początku istnienia. 
Tegoroczny Przegląd skłania do tego, by choć na 
chwilę poświęcić czas temu, co jest dla człowieka 
ważne już od najdawniejszych czasów, a czemu 
człowiek nie zawsze jest przyjazny. Celem niniejszej 
inicjatywy jest stworzenie okazji do rozmowy i refleksji 
na temat współczesnego świata i zainteresowanie 
młodych ludzi problematyką ochrony środowiska. 

Tego dnia nowo wybudowany kościół  
w Boruszowicach zgromadził uczniów różnych szkół, 
rodziców, nauczycieli, po to, by uczcić pamięć 
wielkiego Polaka. W uroczystości udział wzięli Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź, radni Piotr Krok oraz 
Klaudiusz Wieder, a także Przewodniczący Rady 
Powiatu, Adam Chmiel. Jak powiedziała na 
zakończenie jedna z organizatorek obchodów, była to 
ogromna strawa duchowa i na pewno na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 
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Był to już trzeci projekt realizowany przez 
Gimnazjum w Brynku we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej. - Są to 
niezwykle udane przedsięwzięcia cieszące się dużym 
zainteresowaniem młodzieży, która chętnie poznaje 
tradycje, kulturę i język niemiecki – komentuje 
Karolina Gatys. Wszystkie projekty były w całości 
finansowane przez Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej. 

 

WOJSKA PAMIĘTA  
O OFIARACH WOJEN 
 

3 maja w Wojsce odbyła się uroczystość 
poświęcenia pomnika upamiętniającego ofiary  
I i II Wojny Światowej. Obelisk z tablicą 
upamiętniającą, na której znalazło się ponad 60 
nazwisk poległych mieszkańców Wojski, stoi na 
placu kościelnym parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wojsce.  
 

Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców, 
którzy pamiętali, że zaraz po zakończeniu II Wojny 
Światowej ówczesny proboszcz Parafii ks. Alojzy 
Trocha podjął wraz z mieszkańcami pierwsze 
starania upamiętnienia poległych. Informacje zawarte 
w kronice parafialnej potwierdzają, że planowano 
powstanie tablicy pamiątkowej, spisano nawet 
nazwiska poległych mieszkańców Wojski. Ta lista 
posłużyła współczesnym inicjatorom przy weryfikacji 
nazwisk. Z pomocą przyszedł obecny proboszcz ks. 
Piotr Puchała, który ogłosił wśród parafian, że Rada 
Sołecka pragnie dokończyć dzieło rozpoczęte przez 
pierwszego proboszcza parafii i wkrótce w Wojsce 
powstanie pomnik. Zadecydowano, że listę nazwisk 
należy zweryfikować, a także uzupełnić o nazwiska 
ofiar internowań, jakie miały miejsce na terenach 
gminy po roku 1945. Na podstawie wspomnianych 
ksiąg parafialnych stworzono listę poległych 
mieszkańców Wojski i wywieszono ją na okres  
3 miesięcy w parafialnej gablocie. W tym czasie 
chętni mogli zgłaszać uwagi, nanosić nowe nazwiska. 
- To była dla mnie wielka lekcja historii naszej 
miejscowości. Dużym zaskoczeniem była weryfikacja 
nowych nazwisk, okazało się że mieszkańcy zgłaszali 
się nie tylko po to, by dopisać nowe nazwisko ale po 
to, by poopowiadać o swych przeżyciach i trudnych 
latach wojny - mówi jedna z organizatorek 
przedsięwzięcia, członkini Rady Sołeckiej, Alicja 
Sopot. 

 

STARCIE PO NIEMIECKU 
 

Maj w Gimnazjum w Brynku upłynął pod 
znakiem poezji Josepha von Eichendorffa. Stało 
się tak za sprawą wycieczki w rodzinne strony 
poety oraz konkursu, którego był bohaterem. 
Poznanie życia i twórczości niemieckiego poety 
odbyło się w ramach projektu realizowanego przez 
Gimnazjum wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Mniejszości Niemieckiej. 

 
Poeta urodził się niedaleko Raciborza -  

w Łubowicach. Do raciborskiego muzeum 
poświęconego biografii Eichendorffa młodzież 
pojechała 9 maja. Kilka dni później, 12 maja 
gimnazjaliści z Brynka i Krupskiego Młyna wzięli 
udział w konkursie tematycznie związanym  
z wycieczką. Zmagania odbyły się w języku 
niemieckim.  
 

- Konkurs przeprowadzony został w dwóch 
częściach. Pierwszą stanowił test składający się  
z pytań dotyczących poety. Po krótkiej przerwie  
i chwili wytchnienia przyszedł czas na drugą rundę,  
a mianowicie na recytację. Uczniowie recytowali 
wybrane przez siebie wiersze, oczywiście po 
niemiecku, ale warunkiem było to, że wiersz musiał 
być napisany przez Eichendorffa. Najczęściej 
deklamowano:  „Der alte Garten” i „Das zerbrochene 
ringlein”. W komisji konkursowej zasiadali 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej wraz  
z Przewodniczącym Bertoldem Kubitzą, nauczyciele  
języka niemieckiego oraz nauczycielka języka 
polskiego  z Gimnazjum w Brynku – pani Eleonora 
Krywalska, która wsparła jurorów w ocenie recytacji – 
relacjonuje gimnazjalistka, Garolina Gatys.  
 
Oto wyniki: 
I miejsce - Dominika Bezrąk (kl. III a) z Gimnazjum  
w Brynku, 
II miejsce - Szymon Boroński (kl. III b) z Gimnazjum  
w Brynku, 
III miejsce - Barbara Ekiert (kl. III c) z Gimnazjum  
w Brynku. 
 
Wyróżnienia:  
Kevin Sosinka (kl. I d) z Gimnazjum w Brynku, 
Sara Stańko (kl. III d) z Gimnazjum w Brynku,  
Katarzyna Miszczyk (kl. II a) z Gimnazjum w Krupskim 
Młynie.  
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A oto zwycięzcy konkursu: 
I miejsce - Justyna Dylong, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Wojsce. 
II miejsce - Natalia Lutostańska, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach. 
III miejsce - Natalia Pytel, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. 
 

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, które 
wręczyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Grażyna Chmiel. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. 

 

DZIECI MARII DLA MAM 
 

W niedzielę 29 maja w kościele pw. św. 
Antoniego w Tworogu odbyło się przedstawienie 
zorganizowane z okazji Dnia Matki.  

 

Zainteresowanie inicjatywą wykazali również 
mieszkańcy miejscowości Połomia, którzy w dniu 
odsłonięcia pomnika w Wojsce także wyrazili chęć 
upamiętnienia poległych ze swojej miejscowości. - 
Mam nadzieję, że i w tym sołectwie znajdą się osoby, 
które zrealizują ten pomysł. Uważam, że to dobry 
moment i należy skorzystać z możliwości rozmowy  
z żyjącymi mieszkańcami, którzy pamiętają jeszcze 
czasy wojny. Niestety w naszej kronice parafialnej nie 
ma nazwisk poległych mieszkańców z tej 
miejscowości, ponieważ do 1946 Połomia należała do 
parafii Tworóg - tłumaczy pani Alicja. 
 

Rada Sołecka z Wojski za pośrednictwem TWG 
Kuriera pragnie podziękować za pomoc  
i zaangażowanie w upamiętnieniu mieszkańców 
Wojski poległych na frontach I i II wojny światowej 
Proboszczowi ks. Piotrowi Puchała, radnym Adamowi 
Lachowicz i Klaudiuszowi Wieder, Państwu Popielarz, 
Gertrudzie Jaworek, Mariuszowi Kaszuba, Marcinowi 
Żyta, Andrzejowi Żyta, Eugeniuszowi Kaszuba, 
Prezesowi OSP w Wojsce Markowi Pierończyk, 
strażakom OSP Wojska oraz wszystkim mieszkańcom 
Wojski, którzy zaangażowali się w realizację 
przedsięwzięcia. 

 

KONKURS LITERACKI 
 

17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbył się drugi etap Konkursu 
Literackiego pod tytułem ,,Mikołajki są wśród 
nas.” 
 

Uczestnikami finałowego etapu konkursu, byli 
uczniowie szkół podstawowych z Tworoga, Wojski  
i Boruszowic, zwycięzcy pierwszego etapu, który 
odbył się 2 marca. Organizatorem konkursu była 
biblioteka Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Tworogu oraz Gminny Ośrodek Kultury. 
Tegoroczna edycja składała się z dwóch części.  
W pierwszej zadaniem uczniów było odpowiedzieć na 
wylosowane przez siebie pytania, dotyczące biografii 
autora i ilustratora książki ,,Mikołajek”. Druga część 
dotyczyła książki tego samego autora pt. ,,Rekreacje 
Mikołajka.” Na tym etapie uczniowie odpowiadali  
w formie pisemnej. Podczas Konkursu uczniowie 
poznali biografię autora Rene Gosinnego oraz 
ilustratora, którym jest Jean Jacques Sempe. Zabawie 
przyświecał szczytny cel jakim jest rozwijanie wśród 
uczniów pasji czytelniczej. Prace konkursowe 
oceniała komisja w składzie: Hanna Pawełczyk, 
Karina Jaksa, Renata Kościelny oraz Agata Frączek. 

 

 

Repertuar został starannie przygotowany przez 
Dzieci Marii, pod kierownictwem Julii Swoboda. 
Tegoroczny spektakl nosił tytuł ,,Walizka wspomnień" 
i nawiązywał do czasów dzieciństwa. Główną 
bohaterką była oczywiście Mama. Widzowie mogli 
usłyszeć wiersze o miłości, cierpliwości, domu 
rodzinnym i tym wszystkim, z czym kojarzy się 
Matka. Przedstawienie rozpoczęła Joanna Warzecha 
wprowadzeniem, po którym Wiktoria Ziaja, Katarzyna 
Król oraz Julia i Weronika Swoboda zaśpiewały utwór 
„Nie ma jak u Mamy". Na zakończenie solenizantki 
usłyszały znaną piosenkę Marka Grechuty „Dni, 
których jeszcze nie znamy” w wykonaniu Julii  
i Weroniki Swoboda oraz Wiktorii Ziaja i Alicji Marzec. 
 

Spektakl powstał dzięki pracy czternastu 
Marianek, które przygotowywały występ przez dwa 
tygodnie. Wszystkie Mamy na zakończenie otrzymały 
życzenia i obrazek z błogosławionym Janem Pawłem 
II. My także dołączamy się do tych życzeń. 

 

SPOTKANIE 
DOŚWIADCZONYCH MAM 
 

W poniedziałkowe popołudnie 30 maja 
członkinie działającego w Tworogu Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów świętowały miniony Dzień 
Matki. Spotkanie odbyło się w sali remizy strażackiej 
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TWG KURIER – KOBIETA 

Tworogu. 50 mam zasiadło przy słodko zastawionym 
stole. O część artystyczną zadbały sześciolatki  
z tworoskiego przedszkola pod okiem nauczycielki, 
Teresy Adamczyk. Dzieci zaprezentowały piosenki  
i wiersze zadedykowane mamom. W podziękowaniu 
za piękny występ otrzymały od organizatorek słodkie 
upominki. 

Korzystając z kąpieli słonecznych powinniśmy 
unikać stosowania perfum, dezodorantów i 
kosmetyków kolorowych, gdyż specyfiki te mogą 
powodować przebarwienia skóry.  
 

Przed wyjściem na słońce powinniśmy także 
unikać spożywania niektórych pokarmów (np. 
pietruszki, selera) oraz picia napojów z dziurawca lub 
melisy, gdyż ich spożycie zwiększa ryzyko 
poparzenia skóry. Oczywiście sprawą priorytetową 
jest nakrycie głowy. Pamiętajmy, by nasze dzieci 
miały zawsze czapeczkę lub chustkę na głowie, nie 
zapominajmy również o sobie. Kapelusz nie tylko 
pozwoli nam bezpiecznie przebywać na słońcu, ale  
i doda uroku.  
 

Musimy też zadbać o ochronę naszych oczu, 
ponieważ wpływ słońca na oczy jest również 
niekorzystny. Obecnie mamy do wyboru szeroką 
gamę modnych okularów słonecznych, musimy 
jednak pamiętać by posiadały one specjalne filtry, 
które ochronią nasze oczy. Tak przygotowani 
możemy delektować się latem. 
 

26 maja mamy świętowały w gronie rodzinnym, 
przede wszystkim ze swoimi dziećmi.  
W poniedziałkowe popołudnie matki z Koła Emerytów 
spotkały się we własnym gronie, co dało okazję do 
wspólnych rozmów. Członkinie Koła to doświadczone 
mamy, większość z nich to również babcie. Tego dnia 
mogły dumnie opowiadać o swoich dzieciach  
i wnukach przy kawie i ciastku.  
 

Wszystkim mamom życzymy uśmiechu na co 
dzień, zdrowia oraz powodów do dumy i radości ze 
swoich młodszych i tych już dorosłych pociech. 

 

ZE SŁOŃCEM ZA PAN BRAT 
  

Zbliża się lato, wszyscy marzymy by piękna 
pogoda nam dopisywała, ponieważ słońce 
korzystnie wpływa na nasze samopoczucie,  
a brązowa opalenizna dodaje uroku. Trzeba jednak 
pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do 
korzystania ze słonecznych kąpieli. 
  

Choć o szkodliwym wpływie promieniowania 
słonecznego na skórę wiemy coraz więcej, to często 
nie zważając na konsekwencje rezygnujemy  
z preparatów ochronnych z obawy, że filtry nie 
pozwolą nam się opalić. Tymczasem nawet krótka 
ekspozycja na słońce może powodować poparzenia, 
a nawet doprowadzić do zmian nowotworowych.  

 
Wystawiając ciało na słońce trzeba pamiętać  

o ochronie przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. Niezbędne są w tym przypadku 
kosmetyki do opalania z odpowiednim filtrem, 
dostosowanym do naszego fototypu. Wysokość filtra 
zależy od wrażliwości naszej skóry.  

 
Promienie słoneczne są najbardziej 

niebezpieczne między godziną 10 a 13, dlatego w tym 
czasie należy unikać słońca. Wzrasta wtedy ryzyko 
poparzenia oraz niebezpieczeństwo udaru. 
 

KOŁO EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW 
INFORMUJE 

Tworoskie Koło ERiI zaprasza wszystkich 
chętnych mieszkańców gminy do udziału  
w wycieczkach organizowanych przez Koło  
w lipcu. Zapisy przyjmują: Magdalena Łaszcz  
i Gertruda Imach. Oto proponowane wyjazdy: 
• 2 lipca (sobota) wycieczka na wystawę 

kwiatów do Otmuchowa, koszt 25zł od osoby, 
wyjazd o godz. 6:30 – plac przy kościele  
w Tworogu. 

• 26 lipca (wtorek) wycieczka do Wisły  
i Ustronia, koszt 23zł od osoby, wyjazd o godz. 
6:30 – plac przy kościele w Tworogu. 

 
Przypominamy, że w każdą pierwszą środę 

miesiąca w godz. od 9 do 11 w Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy odbywają się spotkania członków 
Koła. 

WAKACYJNY DYŻUR 
PRZEDSZKOLNY 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych informuje, że w lipcu przedszkolem 
dyżurującym dla całej gminy będzie 

 
Gminne Przedszkole w Tworogu, 
ul. Słowackiego 16,  
tel. 32 285 73 51 
 
W sierpniu wszystkie przedszkola na terenie 

gminy będą nieczynne. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

ILE KLAS I BĘDZIE  
W GIMNAZJUM? 
  

Zaplanowano, że w roku szkolnym 2011/2012 
w brynkowskim Gimnazjum otwarte zostaną  
3 klasy pierwsze po 20 uczniów. Do tej pory 
liczba klas wynosiła 4. Decyzję o zmniejszeniu 
liczby klas pierwszych władze gminy podjęły  
w oparciu o dane demograficzne ujmujące liczbę 
zameldowanych dzieci w gminie Tworóg, które  
w roku 2011 mają rozpocząć naukę w Gimnazjum. 
  

16 maja odbyło się spotkanie władz gminy  
z radą pedagogiczną Gimnazjum w Brynku, podczas 
którego nauczyciele prosili, aby utrzymać 4 oddziały 
klas pierwszych, lokując w każdej klasie po  
15 uczniów. Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
tłumaczył, że takie rozwiązanie jest niemożliwe  
z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania klas z 
tak niską liczbą dzieci. Podczas rozmów ustalono, że 
jeżeli szkole uda się pozyskać minimum 12 uczniów 
spoza obwodu szkolnego, a także jeżeli znajdzie się 
20 chętnych uczniów na dodatkowe zajęcia 
nauczania języka niemieckiego w ramach nauki 
języka mniejszości narodowej, to liczba oddziałów 
zostanie utrzymana. Nauka języka mniejszości 
narodowej, wiąże się z dodatkową subwencją, 
stanowi zastrzyk finansowy z budżetu państwa, który 
pozwoli na utrzymanie 4 klas. Obydwa warunki 
postawione przez władze gminy zostały spełnione, 
pozyskano 13 uczniów spoza obwodu szkolnego, nie 
zabrakło również chętnych na dodatkowy niemiecki, 
na który zapisano około 40 osób.  
 

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź zaznacza, że 
choć tym razem problem likwidacji klas został 
zażegnany, to jednak w przyszłych latach będzie 
trzeba ponownie się z nim zmierzyć. W roku 
szkolnym 2014-2015 zgodnie z wykazem 
meldunkowym, do gimnazjum uczęszczać będzie 
tylko 55 pierwszoklasistów z terenów gminy Tworóg, 
to za mała ilość uczniów, aby utrzymać 4 klasy. – Do 
tej pory w całym kraju zlikwidowano ponad 3 tysiące 
placówek oświatowych. Mała ilość uczniów, to 
problem ogólnokrajowy – tłumaczy Wójt.  
W najbliższych latach władze gminy będą musiały 
szukać nowych rozwiązań, które pozwolą na 
funkcjonowanie i utrzymanie placówek w gminie. 
 

KIEDY DOROSNĘ, BĘDĘ 
STRAŻAKIEM... 
  

10 maja w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
gościli strażacy z tworoskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Dla dzieci spotkanie okazało się bardzo 
ekscytujące, bo oprócz garści ważnych informacji 
o ratowaniu życia, przedszkolaki mogły przez 
chwilę na własnej skórze sprawdzić, jak to jest 
być strażakiem... 
  

Podczas pierwszej części spotkania strażacy 
porozmawiali z dziećmi o tym co one mogą zrobić, by 
uratować komuś życie i zdrowie. Okazało się, że 
dzieci doskonale znają numer alarmowy 112, wiedzą 
jakie dane trzeba podać, aby ich zgłoszenie zostało 
przyjęte. Strażacy zaprezentowali się w swoich 
strojach na różne okoliczności: w ubraniu galowym, 
koszarowym, stroju do akcji ratunkowej, a także 
specjalnym kombinezonie używanym podczas 
likwidacji gniazd owadów np. szerszeni.  
  

Po zakończeniu „części teoretycznej” wszyscy 
wyszli na przedszkolne podwórko, gdzie odbyła się 
prezentacja wozów strażackich. Zaprezentowano 
samochód służący do ratownictwa drogowego. 
Strażacy pokazali w jaki sposób przecinają metal, 
zademonstrowali jak postępuje się z osobami, które 
uległy wypadkowi. Dzieci same mogły położyć się na 
noszach i sprawdzić wytrzymałość linek 
zabezpieczających przed wypadnięciem czy 
osunięciem. Jednak największą atrakcją była 
możliwość „gaszenia pożaru”. Strażacy poprosili 
małych pomocników, by wyobrazili sobie, że ich 
przedszkolne podwórko płonie. Następnie chętni 
śmiałkowie mogli wraz ze strażakiem trzymać wąż  
i kierować strumień wody w stronę „ognia”. 
  

 

 

ORLIK JUŻ WKRÓTCE! 
Gmina jest na końcowym etapie realizacji 

projektu budowy boiska typu orlik. Pod konie 
czerwca zostanie ogłoszony przetarg na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia, co oznacza, że 
już wkrótce ruszy budowa.  
 

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach 
akcji „Ratujemy i uczymy ratować”, którą tworoscy 
druhowie przeprowadzają już od ponad roku. W roku 
2010 odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. 



 13 

Najwięcej emocji wzbudził punkt dotyczący płac 
dla kadry lekarskiej. Lekarze domagają się podwyżek 
pensji zasadniczej, twierdzą, że ich wynagrodzenia 
są rażąco niskie w porównaniu do płac lekarzy  
w okolicznych ośrodkach zdrowia. Tymczasem 
Dyrektor Ośrodka tłumaczył, że biorąc pod uwagę 
budżet SP ZOZ na rok 2011, podwyżki spowodują 
ujemny wynik finansowy jednostki, na co nie może 
sobie pozwolić. Zdaniem Andrzeja Elwarta 
rozwiązaniem byłoby skorzystanie ze wspomnianych 
wyżej rezerw finansowych. By tak się jednak stało, 
potrzebna jest pozytywna opinia Rady Społecznej 
wyrażona stosowną uchwałą. Dyrektor zadeklarował, 
że gdyby gmina wygospodarowała pieniądze na 
działalność gabinetu rehabilitacyjnego, wtedy mógłby 
przeznaczyć środki na podwyżki. Podjęto również 
temat przywrócenia wieczornych dyżurów lekarskich, 
na które obecnie brakuje środków w budżecie 
Ośrodka. Dyrektor zaproponował, by również dyżury 
były finansowane z rezerw. Ostatecznie uzgodniono, 
że pod koniec czerwca odbędzie się jeszcze jedno 
posiedzenie Rady Społecznej, podczas której 
zostaną wydane opinie w sprawie wykorzystania 
rezerw finansowych z przeznaczeniem na płace oraz 
utrzymanie dyżurów. Wydanie opinii ma być 
poprzedzone merytoryczną dyskusją w oparciu  
o finansową analizę i odpowiednią dokumentację. 
 

Oprócz problemów finansowych, część 
pracowników skarżyła się na złą atmosferę w pracy. 
Zarzucają oni Dyrektorowi, że nie organizuje zebrań 
z pracownikami, na których można by wyjaśnić 
ewentualne konflikty, czy rodzące się problemy. 
Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek 
wyraziła nadzieję, że przeprowadzony przez 
Dyrektora sondaż wśród pracowników, to pierwszy 
krok w dobrą stronę. Choć spotkanie odbywało się  
w atmosferze pełnej emocji i nie zabrakło niemiłych 
przytyków, było jednak okazją do przedstawienia 
stanowisk wszystkich zainteresowanych stron. 
Przewodnicząca Łukoszek podkreśliła, że spotkanie 
może być punktem wyjścia do konstruktywnej 
dyskusji i konkretnych ustaleń, pod warunkiem, że jej 
uczestnicy porzucą osobiste żale czy uprzedzenia. 
Jest nadzieja, że kolejne posiedzenia Rady 
Społecznej przyniosą wymierne efekty, które będą 
wynikiem współpracy pomiędzy Dyrektorem Ośrodka, 
pracownikami oraz władzami gminy. 

 

MALI RATOWNICY 
 

Co zrobić w razie upadku, złamania, krwotoku  
z nosa, zranienia, jak wykonać resuscytację? Wiedzą 
o tym przedszkolaki z Tworoga.  
 

19 maja w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym 
Michałem Kulikiem, które miało charakter 
poznawczo-praktyczny. Dzieci poznały różne rodzaje 
urazów ciała, a następnie sposoby udzielania 
pierwszej pomocy. Ratownik pokazał jak opatrywać 
ranę na ręce oraz głowie, co zrobić gdy ktoś złamie 
nogę i jak reagować w razie krwotoku z nosa. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W tym roku zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy przeszli uczniowie klas II i III Gimnazjum  
w Brynku, a w marcu szkolenie z ratowania życia 
przeszli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  
w  Tworogu. W akcję szczególnie zaangażowali się 
strażacy: Sławomir Dramski, Błażej Śliwiński, Marek 
Pilarski, Wojtek Poloczek oraz Michał Kulik, którzy 
swój wolny czas poświęcają na edukację dzieci  
i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

 

EMOCJE WOKÓŁ OŚRODKA 
 

1 czerwca odbyło się posiedzenie Rady 
Społecznej SP ZOZ w Tworogu, na które oprócz 
jej członków, licznie przybyli przedstawiciele 
zainteresowanych stron: lekarze, pielęgniarki 
oraz pracownicy administracyjni tworoskiego 
Ośrodka Zdrowia, przybyła również 
Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek.  
W programie obrad pojawiły się tematy, które  
w ostatnim czasie budziły wiele emocji i odbiły 
się echem w prasie.  
 

Dyrektor Ośrodka, Andrzej Elwart omówił wynik 
sondażu jaki przeprowadził wśród pracowników. – 
Ankieta miała pokazać, w których obszarach mam 
wsparcie pracowników, a w których nie – powiedział 
Dyrektor. Wiele pytań w sondażu dotyczyło 
wykorzystania rezerw finansowych w wysokości 
około 500.000,00zł jakie przez ostatnia lata 
wypracował Ośrodek. Z przedstawionej informacji 
jasno wynikało, że pracownicy nie chcą inwestować 
tych pieniędzy w remonty i rozbudowę. – Chcemy, 
aby te pieniądze inwestować w sprzęt, w rozwój 
administracji, w nas! – mówiła podczas spotkania 
jedna z pracownic Ośrodka.  

 
Podniesiono temat braku finansowania gabinetu 

rehabilitacyjnego, którego działalność w tym roku 
pokrywana jest wyłącznie z pieniędzy Ośrodka bez 
udziału środków gminy. Ponadto władzom gminy 
zarzucono, że nie wspierają finansowo Ośrodka, że 
dotychczasowe remonty były przeprowadzone  
z pieniędzy placówki, podczas gdy budynek jest 
własnością gminy. Z takim stanowiskiem nie zgodził 
się Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ, 
Zastępca Wójta Gminy Teodor Dramski, który 
podkreślił, że budynek został bezpłatnie użyczony na 
potrzeby Ośrodka, co oznacza, że nie ponosi on 
kosztów najmu lokalu, którymi gmina mogłaby go 
obciążyć. Członek Rady Społecznej jak również 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy, 
Klaudiusz Wieder stwierdził, iż ani w tej kadencji, ani 
w kadencji 2006 – 2010 do Rady Gminy, ani Komisji 
Budżetowej nie wpłynął żaden wniosek  
o dofinansowanie remontów w Ośrodku. Odbyła się 
dyskusja na temat odpowiedzialności za remonty 
budynku. Pracownicy Ośrodka mocno utożsamiają 
się ze swoją placówką, mówili o własnym wkładzie 
pracy i zaangażowaniu w remonty, jakie do tej pory 
zostały w Ośrodku przeprowadzone. 
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Wielokrotnie w różnych gremiach podejmowana 
jest dyskusja czy brydż jest dyscypliną sportową. 
Naszym zdaniem tak, ponieważ: propaguje zdrowe 
zasady fair play, ćwiczy intelekt, dyscyplinę  
i wytrwałość, a także wymaga kondycji fizycznej. 
Nazwa "brydż" pochodzi od angielskiego słowa 
„bridge" = „most", łączy dwóch partnerów w grze tak, 
jak most łączy dwa brzegi, a więc jest szansą na 
rozwój i otwartość każdego młodego człowieka. 
 

W rozwijaniu tej dyscypliny sportowej, 
marzeniem wszystkich stron, tzn. szkoły, instruktorów 
brydżowych i samych uczniów jest, aby ta forma 
spędzania wolnego czasu i rywalizacji znalazła 
naśladowców wśród dzieci. 
 

Zapraszamy sympatyków brydża na spotkania 
we wrześniu nowego roku szkolnego. 

 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej 

w Tworogu 

NIEMIECKI NA WESOŁO  
W OSP W BORUSZOWICACH - 
HANUSKU 
 

13 maja w OSP w Boruszowicach - Hanusku 
zorganizowano gry i zabawy językowe dla dzieci. 
Zajęcia prowadziła nauczycielka języka niemieckiego 
– mgr Grażyna Nierychło. W zajęciach uczestniczyło 
32 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
oraz przedszkola w Boruszowicach. 
 

Każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego 
przedmiotu, zgodzi się ze stwierdzeniem, że dzieci, 
bez względu na wiek bardzo lubią gry i zabawy. 
Zabawy językowe są nie tylko przyjemnością ale 
przede wszystkim atrakcyjną formą utrwalania  
i powtarzania wiadomości. 

 
Spotkaliśmy się o godz. 17 i od razu zaczęła się 

wyśmienita zabawa. Pani Grażyna rozpoczęła 
zajęcia niemieckim przywitaniem. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na prawdziwe szaleństwo. Na 
początku dzieciaki utworzyły kółko, tak by z łatwością 
przekazywać sobie minutnik, odliczający czas doI 
„wybuchu”.  Prowadząca wydawała zawodnikom 
polecenia. Ci z kolei wykonywali je z zawrotną 
prędkością, tak by jak najszybciej pozbyć się  
minutnika. W rzeczywistości jednak, każdy  
z niecierpliwością czekał na umowny „wybuch”, 
bowiem to właśnie on wzbudzał wśród dzieciaków 
najwięcej śmiechu.  

 
Później zagraliśmy w „Vabank”. Uczestnicy 

zostali podzieleni na 3 drużyny. Gracze sami 
decydowali o trudności pytania, a co za tym idzie,  
o ilości punktów, które mogą zdobyć. Zawodnicy mieli 
do wyboru następujące kategorie: po polsku - Unia 
Europejska, po niemiecku – zwierzęta oraz żywność 
oraz po angielsku pytania związane ze szkołą i jej 
otoczeniem. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały 
zasady udzielania pierwszej pomocy i chętnie 
poddawały się zabiegom ratownika. Miały również 
szansę ćwiczyć na fantomie masaż serca. Mali 
ratownicy przypomnieli sobie także numery telefonów 
alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieci 
wręczyły podziękowanie oraz rysunki Pogotowia 
Ratunkowego. 

Teresa Adamczyk 

 

MISTRZOSTWA W BRYDŻU 
 

Jesienią 2010 r. z inicjatywy nauczyciela 
wychowania fizycznego - Ryszarda Królickiego  
w Szkole Podstawowej w Tworogu powstała sekcja 
brydża sportowego. O pomoc fachową do pracy  
z dziećmi poproszono pasjonatów tej dyscypliny - 
Państwa Halinę i Grzegorza Kaleta, rodziców 
Michała. W każdą środę grupa dzieci: Paulina 
Janoszka, Sandra Plewnia, Daniel Wojtasik i Michał 
Kaleta podnosili swoje umiejętności. W krótkim 
czasie zdobyli dobre pozycje na zawodach różnego 
szczebla: III miejsce w III  Mistrzostwach Śląska 
Szkół w Brydżu Sportowym w Katowicach, III miejsce 
w X Mistrzostwach Polski Młodzików w Szamotułach, 
I miejsce Michała Kalety w X Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Szamotułach. W wakacje planowany 
jest obóz brydżowy w Kotlinie Kłodzkiej. 
Organizatorem jest Śląski Związek Brydża 
Sportowego oddział w Bytomiu. Nasi młodzi 
brydżyści, aby tam pojechać, poszukują sponsorów 
skłonnych do pomocy. Informacji w tej sprawie 
prosimy szukać w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
w Tworogu.  
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Szkoła Podstawowa w Wojsce tradycyjnie 
odpowiedziała na apel Pana Prezydenta. Obchody 
Dnia Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja były bardzo 
kolorowe. Najpierw uczniowie wzięli udział w akcji 
"Biało-Czerwona Wstążeczka", która polegała na 
wręczeniu swoim członkom rodziny, sąsiadom  
i przypadkowo napotkanym mieszkańcom 
własnoręcznie przygotowanych małych wstążeczek. 
Następnie całe grono pedagogiczne i wszyscy 
uczniowie przystąpili się do tworzenia flagi Polski, co 
najlepiej oddaje zdjęcie. 

Grażyna Nierychło 
 

NOWE PROJEKTY 
 

Z upoważnienia Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg Szkoła Podstawowa  
w Tworogu złożyła do Powiatu Tarnogórskiego dwa 
projekty w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt. 
Adresatem zgłoszonego na konkurs zadania są 
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 
Tworóg. Realizowane zadanie będzie promowane we 
wszystkich sołectwach naszej gminy.  
 

Przeprowadzone imprezy środowiskowe będą 
uzupełnieniem inicjatyw i działań podejmowanych 
przez szkoły naszej gminy, wskazując na 
alternatywną formę spędzania czasu wolnego. 
 

Realizacja projektów odbędzie się na przełomie 
września i października. Pierwsza impreza pt. ”I ty 
możesz zostać mistrzem” dotyczyć będzie dyscyplin 
sportu, które mogą być uprawiane przez cały rok. 
Zostanie wydany folder promujący różne formy 
aktywnego wypoczynku (ze wskazaniem tych, które 
mogą być uprawiane przez cały rok). Zorganizowany 
zostanie turniej łuczniczy w trzech grupach 
wiekowych, bieg na orientację z wyznaczonymi 
trasami, bieg nordic walking, oraz rajd pieszy 
„Jurajski Rajd” po terenach Jury Krakowsko- 
Częstochowskiej. 
 

W ramach drugiej imprezy pt. „Namaluję 
kolorowy światI”  przeprowadzone zostaną zajęcia 
warsztatowych plenerów malarskich przez studentów 
Akademii Sztuk. Uczniowie poprzez ten projekt 
poznają technikę wyrażania emocji, wrażliwości, 
wykorzystując ekspresję plastyczną. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Walka była zacięta, a pytania nie były wcale 
łatwe. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie dotyczące 
składników potrzebnych do przygotowania 
naleśników. Wymagało ono nie tylko obeznania 
kulinarnego, ale również dobrej znajomości języka 
niemieckiego. Okazało się, że doskonałym 
kucharzem może zostać Karol Ziob (kl. VI), który 
wymienił wszystkie składniki potrzebne do 
przygotowania naleśnikowego ciasta. Następnie 
odbyły się zabawy ruchowe polegające na 
odnajdywaniu wskazywanych przez prowadzącą 
przedmiotów. Zabawa była doskonała. Najmłodsi 
uczestnicy gier i zabaw językowych zostali 
nagrodzeni smakołykami ufundowanymi przez 
członków OSP w Boruszowicach – Hanusku.  
 

OSP w Boruszowicach – Hanusku pragnie 
serdecznie podziękować Pani Grażynie Nierychło za 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć językowych.  

 
Oprac. Monika Ziob 

 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 
- Dagmara Gluch z kl. VI i Mikołaj Walosek z kl. IV 
zdobyli wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie 
matematycznym "Kangur 2011". 
- Sara Witek z kl. V otrzymała wyróżnienie  
w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim 
"Zwierzę nie jest rzeczą", organizowanym przez 
Szkołę Podstawową z Gliwic. 
- Szkoła osiągnęła także znaczące sukcesy 
sportowe: III miejsce drużynowo w brydżu sportowym 
w X Mistrzostwach Polski Młodzików w Szamotułach, 
I miejsce - indywidualnie - Michała Kalety w X 
Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu 
Sportowym.  
- Szkoła zdobyła IV miejsce w Rejonowych 
Zawodach Czwórboju L-a w Lublińcu w kategorii 
dziewcząt. 
 

SP WOJSKA INFORMUJE 
 

- Musimy wzajemnie uczyć się i wspierać  
w chęci radosnego polskiego świętowania - tymi 
słowami Prezydent RP Bronisław Komorowski 
zachęcał do udziału w akcji Centrum Edukacji 
Obywatelskiej - "Majówka z Polską".  
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W takich przypadkach niemożliwe jest 
wyniesienie zanieczyszczeń na dużą odległość i ich 
rozproszenie przez wiatr, czego skutkiem jest wzrost 
substancji zanieczyszczających w powietrzu 
atmosferycznym. Nasz brak wyobraźni lub 
nieświadomość zagrożenia jakie sobie sami 
stwarzamy, podpowiadają nam by oszczędzać w tak 
nieodpowiedzialny sposób. Stan ten szczególnie 
nasila się w okresie jesienno-zimowym, ze względu 
na sezon grzewczy oraz rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń spowodowane niską temperaturą  
i dużą wilgotnością powietrza w tym okresie.  
 

Paląc śmieci w kotłowniach, narażamy okolicę 
na działanie dioksan. W konsekwencji zjadamy 
skażone mięso i mleko, gdyż do organizmu zwierząt 
dostają się one  przez układ pokarmowy  
i oddechowy. Magazynem dioksan jest gleba i osady 
denne w zbiornikach wodnych. Łatwo więc o zatrucia 
wśród ludzi i zwierząt. Często następstwa są 
widoczne dopiero po kilkunastu latach (mogą nimi 
być choroby nowotworowe). Wdychając krążące  
w powietrzu zanieczyszczenia narażamy się na 
choroby dróg oddechowych, a nawet na uszkodzenia 
płuc. Jak widzimy oszczędności z tego sposobu 
pozbywania się śmieci jest niewiele.  
 

Oprócz uszczerbku na zdrowiu, ponosimy 
jeszcze inne szkody. Pamiętajmy, że palenie śmieci, 
ze względu na skład chemiczny dymu, powoduje 
bardzo szybkie niszczenie komina. Ponadto zgodnie 
z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, za 
spalenie śmieci w piecach domowych grożą wysokie 
sankcje karne. Jak widać bilans strat znacznie 
przewyższa oszczędności. Zastanówmy się więc, czy 
dla odrobiny ciepła uzyskanego ze spalonych śmieci, 
warto zatruwać przyrodę, której przecież jesteśmy 
częścią. Pozwólmy sobie i swoim sąsiadom 
oddychać świeżym powietrzem i nie zmuszajmy ich 
do zamykania okien, by uciec przed smrodem. 
Uszanujmy nasze wspólne prawo do życia  
w czystym, nieskażonym środowisku.  
 

Poniżej zamieszczamy wykaz substancji 
emitowanych do atmosfery: 
 - pyły odkładające się w glebie, powodujące 
szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi;  
- tlenek węgla, trujący dla ludzi i zwierząt; 
- tlenek azotu, powodujący uszkodzenia płuc; 
- nieorganiczne związki chloru HCL; 
- nieorganiczne związki fluoru HF; 
- tlenki azotu Nox; 
- dwutlenek siarki SO2; 
- metale ciężkie: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, 
ołów, chrom.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zachęcamy instytucje i placówki oświatowe 
gminy do realizacji projektów przez nasze 
Stowarzyszenie. 

Izabela Cogiel, Prezes Stowarzyszenia  
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 

 

GMINNE WYBORY  
ZARZĄDU OSP 
 

W sobotę 4 czerwca w Potępie odbył się  
X Zjazd Zarządu Gminnego OSP RP  Tworóg. 
  

Celem były Gminne Wybory Zarządu OSP. 
Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznych wyborów: 
Prezesem został Andrzej Ecler (OSP Boruszowice- 
Hanusek), Wiceprezesi to Piotr Wieczorek (OSP 
Krupski Młyn) i Piotr Kopyciok (OSP Potępa). 
Komendantem został Joachim Soll (OSP Koty). Nowi 
skarbnicy, to Marzena Kryszkiewicz (OSP Koty)  
i Sławomir Dramski (OSP Tworóg), natomiast 
opiekunami do spraw MDP zostali Wojciech 
Poloczek, (OSP Tworóg) i Marcin Walczak (OSP 
Krupski Młyn), Członkiem Prezydium tegorocznych 
wyborów został Lucjan Sus (OSP Świniowice). 
 

TRUCIZNY PROSTO Z PIECA 
 

Wszyscy chcemy oddychać świeżym 
powietrzem, zależy nam by nasze dzieci były 
zdrowe. Niestety czasami sami przyczyniamy się 
do jego zanieczyszczania spalając śmieci  
w domowych piecach i trując w ten sposób siebie 
i swoich bliskich.  
 

Jako konsumenci kupujemy masę opakowanych 
produktów i często nie bardzo wiemy jak z nimi 
postępować, a nawet jeśli zdajemy sobie sprawę  
z tego, że śmieci należy segregować, to nie wszyscy 
to robimy. Poprawna segregacja jest najbardziej 
wskazanym sposobem ograniczenia ilości odpadów. 
Niestety duża część śmieci zamiast do kosza trafia 
do lasów lub jest spalana w domowych kotłowniach. 
Taka taktyka jest coraz częstszą metodą pozbywania 
się śmieci. Najczęściej spalaniu ulegają  kartony, 
papiery, materiały mieszane z opakowań (plastik, 
folia, tworzywa sztuczne, a nawet puszki po 
napojach). W procesie spalania ogromną rolę 
odgrywa temperatura. Kiedy jest niewłaściwa tzn. za 
niska, w emitowanych spalinach powstają 
zanieczyszczenia, które mają bardzo negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. Często nie zdajemy sobie  
z tego sprawy. 

 
Temperatura spalania w paleniskach domowych 

to 200 – 500 stopni Celsjusza, co powoduje emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery. Szczególne 
zagrożenie dla zdrowia stanowią tlenki azotu, tlenek 
węgla i dwutlenek siarki, a także drobny pył 
zawierający związki metali ciężkich: ołowiu i kadmu. 
Te właśnie metale są emitowane ze źródeł emisji 
niskiej, z niskich kominów domostw i małych 
lokalnych kotłowni. 
 

Interesują Cię sprawy twojej miejscowości?  
Chciałbyś się nimi podzielić? 

Napisz do nas! 
 

twgkurier@poczta.fm 


