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Poniedziałek, 12 września 2011 
Nr 42, 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 
Co zrobić gdy kupiliśmy używany 
samochód, który okazał się 
zepsuty? 

STR. 5 
 
 
Pod lupą 
- Życiowe doświadczenie, pogoda 
ducha, jasność umysłu – tymi 
słowami można opisać panią 
Eugenię Poskart, która niedawno 
obchodziła swoje setne urodziny! 
 
- Wpływają na wygląd i charakter 
ulic, kształtują i porządkują 
wnętrze naszej gminnej 
miejscowości. SkwerkiH  
Ile ich jest w Tworogu? 

STR. 7 
 
 

Kulturalnie 
Letnie festyny w Tworogu, 
Świniowicach, Połomii  
i Boruszowicach. Jak wyglądała 
zabawa? 

STR. 10 
 
 
Na bieżąco 
Remont ulicy Polnej w Tworogu 
zakończony. Ile kosztowała 
inwestycja? 

STR. 15 
 
 
 
 
 

 
„Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się 

hojnie trud opłaca”, czyli tegoroczne 
 Gminne Dożynki! 

STR. 11

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

DRODZY MIESZKAŃCY, 
 

Po wakacyjnej przerwie prezentujemy 42 numer 
miesięcznika, a w nim relacje z lipcowo-sierpniowych 
wydarzeń w gminie. 
 

Opisujemy przebieg wycieczek 
zorganizowanych przez Koło Emerytów, a także 
Mniejszość Niemiecką. przyglądamy się skwerkom  
i zieleńcom, które upiększają miejscowość Tworóg. 
Ponadto odwiedziliśmy obóz harcerzy ze 
Świnoujścia, którzy stacjonowali w brynkowskim 
lesie.  
 

W pierwszy weekend września odbyło się 
najważniejsze gminne święto – Dożynki. O przebiegu 
tej imprezy informujemy w dziale „Kulturalnie”,  
w którym znajdziecie również relacje z innych 
festynów w Tworogu, Świniowicach i Połomii. 
 

Lokalny historyk Fryderyk Zgodzaj wspomina 
poległych w I Wojnie Światowej z Połomii. Natomiast 
nasz prawnik wyjaśnia czym jest rękojmia za wady 
rzeczy sprzedanej. 

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZHH..HHHHHHHHHH.HHH..s.3 
 
SESJAHHH..HHHHHHHHHH.HHHH...s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Dyskusja wokół gminnych OSP 
- Zmiany w Urzędzie Gminy 
 
PRAWNIKHHH..HHHHHHHHHH.HHH..s.5 
- Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej 
 
HOBBYSTAHH..HHHHHHHHHH.HHH..s.6 
- Pasje Pana Leona 
 
POD LUPĄHHH..HHHHHH..HHH.HHH..s.7 
- Wiekowa solenizantka 
- Skwerki Tworoga 
- Szli, szli i doszli 
 
KULTURALNIEHHHHHHHHHHHH.....Hs.10 
- Polegli z Połomii 
- Festyn letni w Tworogu 
- Festyn w Połomii 
- Festyn Sołecki w Świniowicach 
- Dożynki Gminny 2011 
- Bliżej natury 
- Niezwykłe spotkanie z arcyksiężną 
- Beskid Śląski z Kołem Emerytów 
- Pierwszy dzwonek 
 
NA BIEŻĄCOHHHHHHHHHH...HHH......s.15 
- „Schetynówki” w Gminie Tworóg 
- Śmieci po nowemu 
- Goście ze Świnioujścia 
- List „Tapori” 

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 

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 LISTONOSZ 

OD REDAKCJI 
 

Od ponad trzech lat na łamach miesięcznika 
TWG Kurier, oprócz aktualności z życia gminy, 
prezentujemy opowieści i ciekawostki dotyczące 
historii gminnych miejscowości. Dzięki zbiorom 
Fryderyka Zgodzaja mieszkańcy mogą poznać 
zwyczaje swoich przodków.  
  

Od jakiegoś czasu w sklepach i innych 
instytucjach pojawiają się ulotki autorstwa Kazimierza 
Schefflera podważające artykuły publikowane na 
łamach gminnego miesięcznika. TWG Kurier to 
gazeta gminna o charakterze społecznym. Nie jest 
publikacją naukową, jednak dla zainteresowanych 
dziejami naszej gminy może stanowić źródło 
ciekawostek. Pan Zgodzaj jako historyk amator dzieli 
się z mieszkańcami swoją wiedzą, jej źródłem są 
zgromadzone przekazy ustne, zdobyte informacje 
oraz kopie starych dokumentów.  
 

Redakcja składa serdeczne podziękowania 
Panu Zgodzajowi, który już od pierwszych numerów 
podjął społeczną współpracę z naszym 
miesięcznikiem. Podziękowania składamy również 
wszystkim osobom, które także dzieliły się swoją 
wiedzą na temat dziejów gminy na łamach TWG 
Kuriera. Cieszymy się, że dzięki pasjom naszych 
mieszkańców możemy tworzyć gazetę bogatszą  
w informacje z życia i historii lokalnej społeczności. 
Autorom tekstów życzymy satysfakcji z dzielenia się 
swoim hobby z innymi.  
  

Jednocześnie podkreślamy, że redakcja jest 
otwarta na współpracę. Wszyscy, którzy mają „coś” 
do powiedzenia mogą zrobić to na łamach naszej 
gazety. Dotyczy to również tekstów nawiązujących 
do historii Gminy.  

 

SZUKAM DOMU  
 

DO WYNAJĘCIA 
W 

TWOROGU 
LUB 

OKOLICY 
 

TEL. 795 156 709 

O G Ł O S Z E N I E  
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XII 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 22 sierpnia 
2011r: 
- Podjęto uchwałę w sprawie warunków 
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tworogu (Uchwała nr 
XII/68/2011). Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
został powołany aby integrować i koordynować 
przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Za 
obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu 
odpowiedzialny będzie Gminny Ośrodek Opieki 
Społecznej. 
- Ustalono wysokość opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 300zł. 
(Uchwała nr XII/69/2011). 
- Podjęto dwie uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości gminnych zabudowanych, 
położonych: w Świniowicach przy ul. Wiejskiej 84 
(uchwała nr XII/70/2011) oraz w Tworogu przy ul. 
Zamkowej 20 (uchwała nr XII/71/2011). Obydwie 
nieruchomości zostaną zbyte w trybie 
bezprzetargowym dotychczasowym najemcom. 
- Przekazano budynek II oddziału przedszkolnego w 
Połomii przy ul. Bytomskiej 42 do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu (uchwała nr XII/72/2011). Po 
przeniesieniu Połomskiego Oddziału Przedszkolnego 
do Wojski należało podjąć decyzję co do przyszłości 
budynku w Połomii. Władze gminy zadecydowały, że 
nie zostanie on włączony w zasób mieszkaniowy 
gminy, ani nie będzie przeznaczony do sprzedaży. 
Postanowiono, że ma on służyć celom społecznym 
mieszkańców. W przyszłości budynek ma być 
miejscem, w którym będzie toczyć się życie 
społeczne wsi. Już dzisiaj swoje pomieszczenie 
znalazło tam Stowarzyszenie Odnowa Wsi, Klub 
Sportowy „Iskra Połomia”. W budynku prowadzone 
są też zajęcia w ramach świetlicy 
socjoterapeutycznej. 
- Przyjęto szereg projektów uchwał w sprawie 
przeznaczenia do zbycia następujących 
nieruchomości: działek położonych w Nowej Wsi 
Tworoskiej przy ul. Borówkowej (uchwała nr 
XII/73/2011), działki położonej w Tworogu przy ul. 
Świniowickiej (uchwała nr XII/74/2011), działki 
położonej w Tworogu przy ul. Składowej (uchwała nr 
XII/75/2011), działek położonych w Świniowicach 
przy ul. Wiejskiej i Młyńskiej (uchwała nr 
XII/76/2011), działki położonej w Hanusku przy ul. 
Strzeleckiej (uchwała nr XII/77/2011), działki 
położonej w Boruszowicach przy ul. ks. S. Łysika 
(uchwała nr XII/78/2011). W najbliższym czasie 
będzie zlecona wycena poszczególnych działek,  
a następnie zostanie wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez 
 

okres 6 tygodni. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie 
przetargu – na miesiąc przed jego terminem. 
Jednocześnie zostaną przygotowane materiały do 
podziału dwóch działek: w Tworogu przy  
ul. Składowej oraz w Boruszowicach przy ul. Ks. 
Łysika. Ich zbycie nastąpi po zakończeniu procedury 
podziałowej i wycenie nowo powstałych działek. 
Szczegółowych informacji udzielają pracowniku 
Urzędu Gminy. 
 

Pełny tekst uchwały budżetowej znajdziecie na 
stronie internetowej: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

DYSKUSJA WOKÓŁ 
GMINNYCH OSP  

 
24 sierpnia w Urzędzie Gminy odbyło się 

posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady 
Gminy Tworóg, na które zaproszono prezesów 
gminnych jednostek OSP. Celem spotkania było 
zapoznanie się radnych z planami i problemami 
gminnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 
 

Każdy prezes mógł wypowiedzieć się na temat 
najpilniejszych potrzeb i inwestycji w swojej 
jednostce. Jak zauważyli strażacy, w każdej 
jednostce potrzeby są ogromne, jednak pula 
pieniędzy przeznaczanych corocznie na straż 
pożarną z budżetu gminy nie jest w stanie zaspokoić 
zapotrzebowania wszystkich jednostek.  

 
Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP RP, 

Andrzej Ecler podkreślił, że potrzeby jednostek są 
duże i nadal rosną, dlatego przy ograniczonym 
budżecie ważna jest ich weryfikacja oraz uzgodnienie 
pomiędzy jednostkami harmonogramu wykonywania 
poszczególnych inwestycji. Strażacy wyszli  
z pomysłem, by przy konstruowaniu nowego 
budżetu,  

 
Urząd Gminy podał Zarządowi Gminnemu OSP 

kwotę, jaką w danym roku budżetowym OSP może 
wykorzystać, natomiast Zarząd Gminny miałby 
zaproponować podział tej kwoty pomiędzy jednostki. 
Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości uniknąć 
konfliktów, a także powinno wzmocnić współpracę 
pomiędzy jednostkami. 
 

ZMIANY W URZĘDZIE GMINY 
 

Z  dniem 1 wrześnie, w związku z reorganizacją 
w Urzędzie Gminy, stanowisko Zastępcy Wójta 
Gminy objął dotychczasowy radny Klaudiusz Wieder. 
Ze względu na nową funkcję, radny zrzekł się 
mandatu. 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY 
SPRZEDANEJ   
 

Co zrobić gdy kupiliśmy używany samochód, 
który okazał się zepsuty? Co zrobić, jeżeli  kupiliśmy 
auto i mamy problem z jego zarejestrowaniem 
ponieważ okazało się, że sprzedający nie był 
formalnym właścicielem auta? Z pomocą przychodzi 
instytucja rękojmi przy umowie sprzedaży.  
  

Prawo wyróżnia dwa podstawowe rodzaje wad: 
wady fizyczne i wady prawne. Najczęściej spotykane 
w praktyce są wady zmniejszające wartość, 
użyteczność rzeczy, czyli wady fizyczne. Mogą się 
one objawiać również w tym, iż rzecz jest niezupełnie 
wyposażona lub nie posiada właściwości, o których 
sprzedający zapewniał. Wady prawne natomiast 
oznaczają, iż rzecz sprzedana stanowi własność 
osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby 
trzeciej. Istnienie wad prawnych najlepiej 
wytłumaczyć na przykładzie. Pewna osoba kupiła 
samochód od osoby, która dysponowała dowodem 
rejestracyjnym (jednak w nim nie widniała) oraz 
umową sprzedaży z poprzednim właścicielem. 
Oczywiście nasz nowy właściciel  udał się do urzędu, 
żeby zarejestrować samochód. Organ odmówił 
rejestracji, ponieważ okazało się, iż na umowie 
sprzedaży przekazanej przez sprzedającego 
zabrakło jednego podpisu, a w dowodzie 
rejestracyjnym widniały nazwiska dwóch właścicieli. 
W takiej sytuacji de facto sprzedający w momencie 
sprzedaży samochodu nie był jego właścicielem. 
Wówczas kupujący ma prawo skorzystać z 
uprawnienia wynikającego z rękojmi, ale o tym dalej.  

 
Tymczasem wróćmy do często spotykanych 

sytuacji. Kupiliśmy używane auto z przebiegiem 
100.000 km. Po wizycie w serwisie okazało się, że 
samochód ma dużo większy przebieg. Sprzedający 
zapewniał, że samochód, który kupiliśmy jest 
bezwypadkowy. Pracownicy autoryzowanego 
serwisu po zbadaniu historii pojazdu stwierdzili, że 
samochód przeszedł poważny wypadek. Można 
mnożyć podobne przykłady, które w swej istocie 
oznaczają istnienie wady fizycznej sprzedanej 
rzeczy, co z kolei powoduje powstanie po stronie 
kupującego dwojakiego rodzaju uprawnienia.  

 
Art. 560. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi: Jeżeli 

rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy 
odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże 
kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli 
sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na 
rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz 
była już wymieniona przez sprzedawcę lub 
naprawiana, chyba że wady są nieistotne. 

Kupujący może zatem wybrać: albo odstąpić od 
umowy, albo żądać obniżenia ceny. W przypadku 
wad używanych samochodów raczej ciężko 
sprzedającemu będzie usunąć wadę lub wymienić 
wadliwą rzecz, najczęściej jedynym wyjściem będzie 
odstąpienie od umowy. Skuteczne odstąpienie od 
umowy powoduje skutek taki, jakby do umowy nie 
doszło. Strony muszą wzajemnie zwrócić sobie swoje 
świadczenia. Kupujący ma obowiązek zwrócić 
samochód, a sprzedający pieniądze.  

 
Istotne jest, że sprzedawca jest zwolniony od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący 
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W 
umowach sprzedaży używanego samochodu często 
stosowany jest zapis o tym, iż kupujący zapoznał się 
ze stanem technicznym samochodu. Zwykle zapis 
taki wyłącza działanie rękojmi, choć w przypadku 
ewidentnego ukrycia wady, czy zapewnienia np.  
o dużo niższym przebiegu samochodu, nie wyklucza 
on dochodzenia od sprzedawcy swoich praw.  

 
Ważny jest również termin, do skorzystania  

z uprawnienia z rękojmi. Zgodnie z art. 563.  § 1 

Kodeksu cywilnego Kupujący traci uprawnienia  
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie 
zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca 
od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy 
jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie 
zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca 
po upływie czasu, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności mógł ją wykryć. Wymieniony 
termin nie obowiązuje, jeśli sprzedawca wadę 
podstępnie zataił lub zapewnił kupującego, że wady 
nie istnieją. Krótsze terminy obowiązują przy 
transakcjach między osobami prowadzącymi 
działalność gospodarczą. Warto podkreślić, iż dla 
zachowania terminów zawiadomienia o wadach 
wystarczy przed upływem terminu wysłać do 
sprzedawcy list polecony.  

 
Ostatecznie uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy 
chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc 
od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy 
sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy 
kupujący dowiedział się o istnieniu wady. 

 
Opisane wyżej zasady wynikają z Kodeksu 

cywilnego. Pewne modyfikacje, zwłaszcza odnośnie 
terminów skorzystania z uprawnień z rękojmi oraz 
domniemania istnienia wad sprzedanej rzeczy,  
w przypadku tzw. sprzedaży konsumenckiej tworzy 
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej i zmianie 
kodeksu cywilnego (odnośnie tej ustawy zob. 
Prawnik w numerze 14 z dnia 14 kwietnia 2009).   

 
adwokat Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG HOBBYSTA 

PASJE PANA LEONA 
 

Psychologowie twierdzą, że ważnym 
warunkiem zachowania zdrowia jest posiadanie 
szerokich zainteresowań i pasji. Jest w tym sporo 
racji. O tym, czy posiadanie hobby może dać 
szczęście rozmawiamy z mieszkańcem 
Boruszowic, Leonem Wójcikiem –  
z  wykształcenia tokarzem, z zamiłowania 
rysownikiem i hodowcą gołębi.  
 
Ewa Jaruszowic: Jak długo mieszka Pan  
w Boruszowicach? 
Leon Wójcik: Już 63 lata, właściwie od urodzenia. 
Tutaj się wychowałem, spędziłem swoje dzieciństwo, 
a później zamieszkałem razem z żoną i dziećmi. 
 
E. J.: I tutaj realizuje Pan swoje pasje, które 
dodajmy, nie mają wiele wspólnego  
z wykształceniem ani wykonywaną przez lata 
pracą. 
L. W.: Rzeczywiście. Z wykształcenia jestem 
tokarzem, a zawodowo pracowałem jako ślusarz  
w kopalni Powstańców Śląskich. Amatorsko 
natomiast zajmuję się szkicowaniem. Lekcje plastyki 
zawsze należały do moich ulubionych, a rysunki 
najwyraźniej podobały się nauczycielom, bo 
nagradzali je piątkami. Do dzisiaj zdarza mi się 
„odrabiać” zadania domowe.    
 
E. J: To znaczy?   
L. W.: Kiedy córki były małe pomagałem im 
wykonywać prace plastyczne, a dzisiaj nie raz o 
pomoc proszą dzieci sąsiadów. A ja chętnie to robię. 
 
E. J.: Co najbardziej lubi Pan rysować? 
L. W.: Zdecydowanie budynki. Nowy kościół  
w Boruszowicach rysowałem już kilka razy, 
pomagałem też w pracach budowlanych. Oprócz 
tego szkicowałem budynek biblioteki, obok którego 
mieszkam. Kilka lat temu poproszono mnie, żebym 
zrobił szkic obrazu Matki Bożej Bolesnej do jednego 
z ołtarzy Bożego Ciała, który do dnia dzisiejszego 
znajduje się w kościele. Można powiedzieć, że lubię 
utrwalać w formie rysunków swoje otoczenie.  
 

E. J.: Podobno zainteresowania plastyczne to nie 
rzadkość w Pana rodzinie. 
L. W.: Szkicować lubił także mój wujek, a brat 
rysował i pięknie rzeźbił w lipie.   
 
E. J.: Przed domem stoi gołębnik, należy do 
Pana? 
L. W.: Tak. Hodowla gołębi to moje drugie hobby. 
Kiedyś miałem przeszło 60 sztuk, obecnie ze 
względu na stan zdrowia jest ich mniej.  
 
E. J.: Podobno hodowla gołębi stwarza pewne 
zagrożenie chorobami płuc. 
L. W.: W moim przypadku powodem ograniczenia 
liczby gołębi i czasu z tym związanego był wypadek 
w gołębniku. Doszło wtedy do złamania żeber  
i przebicia płuca. 
 
E. J.: Emerytura w Pana przypadku to bardzo 
aktywny czas. 
L. W.: Okres zakończenia kariery zawodowej to nie 
koniec marzeń. Od siedmiu lat jestem na emeryturze, 
ale nie nudzę się i z powodzeniem oddaję się swoim 
pasjom.  

ZAJĘCIA MUZYCZNE 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 

informuje, że od września w każdą środę będzie 
odbywała się nauka gry na instrumentach: 
keyboardzie, akordeonie, gitarze. 

 
Zapisy w każdą środę w godzinach od 15 do 

17 w Gminnym Ośrodku Kultury, tel. 32 285 74 92.  
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

ZAJĘCIA W GOK: 
PONIEDZIAŁKI  
GODZ. 17 – KÓŁKO PLASTYCZNE 
WTORKI  
GODZ. 17 - KÓŁKO TANECZNE  
(spotkanie organizacyjne - 13.09.2011) 
ŚRODY  
GODZ. 15.30 – NAUKA GRY NA 
INSTRUMENTACH 
CZWARTKI 
GODZ. 19 – AEROBIK 
PIĄTKI  
GODZ. 17 - KÓŁKO TANECZNE  
 
Szczegółowe informacje w bibliotece  
w Tworogu, nr telefonu - 32 285 74 92. 
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WIEKOWA SOLENIZANTKA 
 

- Sto lat, sto lat... To łatwiej wyśpiewać niż 
wykonać - powiedział Jan Paweł II w czasie jednej 
z pielgrzymek do Polski. Jednak są tacy, i to  
w naszej gminie, którym się to udało. Pani 
Eugenia Poskart, mieszkanka Brynka 30 sierpnia 
obchodziła swoje setne urodziny. 
 

Wyjątkowa Solenizantka pochodzi z Sosnowca, 
tam się urodziła 30 sierpnia 1911 roku i wychowała. 
Eugenia Poskart wychowała się w wielodzietnej 
rodzinie, miała aż jedenaścioro rodzeństwa. 
Dzieciństwo wspomina jednak bardzo dobrze. Lata 
gimnazjalne spędziła w Warszawie u swojej cioci, 
gdzie przez okres trzech lat nie tylko uczęszczała do 
gimnazjum, ale też poznawała stolicę. Po ukończeniu 
gimnazjum wróciła do rodzinnego miasta, gdzie 
spędziła wspominany ze smutkiem czas wojny. Ten 
trudny czas na szczęście rodzina pani Eugenii 
przeżyła, jednak wojenne doświadczenia pozostały  
w pamięci do dziś.  
 

Po wojnie w wieku 29 lat, nosząca jeszcze 
panieńskie nazwisko Pająk, pani Eugenia wyszła za 
mąż. Ślub odbył się 2 maja 1945 roku  
w sosnowieckim kościele. Mąż, absolwent technikum 
rolnego, został kierownikiem PGRu w miejscowości 
Jasiona. Państwo Poskart przeprowadzili się więc do 
Jasiony, gdzie pani Eugenia również podjęła pracę  
w PGRze. Zakres obowiązków naszej Jubilatki był 
bardzo szeroki. Pracowała na stanowisku księgowej, 
jednak oprócz prac związanych z księgowością, 
pełniła także obowiązki magazyniera oraz 
zootechnika. W roku 1960 zmarł jej mąż. Po jego 
śmierci Pani Poskart  kontynuowała pracę zawodową 
i wychowywała córkę. W Jasionie mieszkała do roku 
2009. 
 

Dwa lata temu Eugenia Poskart zamieszkała ze 
swoją córką i jej mężem w Brynku przy ulicy 
Zakładowej. Pani Poskart doczekała się dwóch 
wnuków i dwóch prawnuczek.  
 

Pani Michla - córka Solenizantki mówi, że Babcia 
cieszy się dużym szacunkiem w rodzinie i jest głównym 
gościem na rodzinnych uroczystościach. Mimo swego 
sędziwego wieku Jubilatka interesuje się polityką i jest 
bardzo dobrze zorientowana w sytuacji w kraju i na 
świecie. Ogląda „Teleexpres”, „Wiadomości”, „Fakty”. 
Zapytana o receptę na długowieczność odpowiada, że 
sekret tkwi w braku nałogów i w ruchu na  świeżym 
powietrzu, którego nigdy jej nie brakowało. Przyznaje 
co prawda, że na rodzinnych uroczystościach chętnie 
wypija symboliczna lampę wina, jednak podkreśla, że 
ważne jest, by we wszystkim zachować umiar. 
 

Swoje setne urodziny Eugenia Poskart świętowała 
bardzo uroczyście wraz z rodziną i bliskimi  
w restauracji „Hanusek”, a o godzinie 16 miała miejsce 
uroczysta Msza św. w intencji Solenizantki. Jubilatkę  
z najlepszymi życzeniami odwiedził również Wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź wraz z Kierownikiem urzędu Stanu 
Cywilnego. Pani Eugenia otrzymała również List 
gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska. My także 
chcemy złożyć serdeczne życzenia kolejnych, 
szczęśliwych lat życia w otoczeniu rodziny, bo jak mówi 
Jubilatka „rodzina to podstawa”. 
 

SKWERKI TWOROGA 
 

Są ciekawym elementem krajobrazu, wpływają 
na wygląd i charakter ulic, kształtują i porządkują 
wnętrze naszej gminnej miejscowości. Skwerki, 
obok których przechodzimy są nie tylko 
siedliskiem wielu gatunków roślin, spełniają też 
funkcję rekreacyjną i estetyczną. W Tworogu 
znajduje się ich 12. Przyjrzyjmy się im z bliska. 
 
Zieleniec przed budynkiem Urzędu Gminy 

Został zaprojektowany przez firmę Klaudiusza 
Wiedra „Twoje Ogrody”. Na skwerku znajduje się 
pomnik poświęcony pamięci Ślązaków - ofiar wojen, 
internowań, wywózek i prześladowań. Odsłonięcie 
pomnika miało miejsce podczas III Dni Tworoga  
w 2010 roku. Pielęgnacją zagospodarowanej zielenią 
przestrzeni zajmuje się  Fryderyk Zgodzaj. 
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Skwer przy Ośrodku Zdrowia Skwerki Sołeckie 
 

To wszystkie skwerki powstałe z inicjatywy Rady 
Sołeckiej. Ich projektem i obsadzeniem zajmuje się 
sołtys Tworoga, Gertruda Byszewska oraz Łucja 
Przibycin. Pani Łucja dba o to, by wszystkie skwerki 
były zawsze podlane i wypielęgnowane. Kwiaty 
trzeba sadzić co roku, są one finansowane  
z Funduszu Sołeckiego. Nie brakuje także życzliwych 
mieszkańców, którzy czasami ofiarowują własne 
kwiaty. Do tego typu skwerków należą: 
- skwerek na Placu Wolności obok restauracji 
,,Adler”, 
- mały skwerek na ulicy Górnej, 
- skwerek przy drodze Tarnogórskiej, 
- okrągły skwer niedaleko Trzech Figur. 
 
Skwerek na placu Wolności obok Sklepu 
,,Papirus” i Zakładu Foto Kowoll  
 

Powstał około 10 lat temu. Początkowo 
pielęgnacją tego miejsca zajmował się personel 
Ośrodka. Kilka lat temu skwerek został nieco 
przeprojektowany przez firmę ogrodniczą  Anity Pysik 
z Wojski. Od tego czasu pielęgnacją zajmuje się 
zatrudniony gospodarz. 
 
Skwer przed budynkiem Banku Spółdzielczego 

 

Powstał kilka lat temu po zakończeniu 
generalnego remontu Banku. Pielęgnacją tego 
miejsca zajmuje się Bank. 
 
Skwerek przy Kościele, na Placu św. Walentego  

 

Jest to miejsce obecnie często nazywane 
Placem Trzech Figur. Figury przedstawiające postaci 
Świętych zostały otoczone skwerkiem wysypanym 
kamieniami i ogrodzone łańcuchami. Konstrukcja 
łańcuchowa została sporządzona przez firmę „Etap”  
Adriana Przybyłka, natomiast o podłoże wysypane 
kamykami zadbał Klaudiusz Wieder. 

 

Pas zieleni przy budynku, w którym znajduje się 
sklep papierniczo-upominkowy i zakład fotograficzny, 
podkreśla jego zabytkowy charakter. Jego 
pielęgnacją zajmuje się ZUK Tworóg. 
 
Skwerek św. Anny 

Otrzymał swoją nazwę uchwałą Rady Gminy. To 
całkiem nowa inicjatywa. Na terenie skwerku 
znajduje się kapliczka św. Anny, która została 
uroczyście poświęcona podczas tegorocznych IV Dni 
Tworoga. Pomysłodawcą, projektantem i wykonawcą 
tego skwerku jest  Klaudiusz Wieder i jego firma 
„Twoje Ogrody”. Skwerek powstał przy współpracy  
z lokalnymi firmami, które chętnie służyły pomocą. W 
najbliższym czasie na skwerku zostaną umieszczone 
ławki. 
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Skwerek obok sklepu ,,Elsta”  

To jeden z najnowszych skwerków Tworoga. 
Powstał z inicjatywy Firmy „Boblex”, zajmującej się 
sprzedażą kamienia ogrodowego, której właścicielem 
jest pan Dariusz Brol. Skwerek pokazuje jak  
w ciekawy sposób można połączyć rośliny z różnego 
rodzaju kamieniami oraz odzwierciedla szeroką gamę 
asortymentową tejże firmy. Pielęgnacją roślin na 
skwerku zajmują się osoby prywatne. 
 
Skwerek niedaleko siedziby ATS-u, na drodze 
prowadzącej do kąpieliska „Brzeźnica” 

Jest to skwer, którego pomysłodawcą  
i wykonawcą jest firma ATS. Skwerek powstał około  
4 lata temu, na miejscu legendarnego wodnego 
młyna, zwanego dawniej „Zapadliskiem”. Jego 
pielęgnacją zajmuje się firma ATS. 
 

Wszystkie wymienione skwerki niewątpliwie 
cieszą oko i dodają uroku gminnej miejscowości,  
a skwerek św. Anny nawiązuje do kultu, który na 
terenie Gminy trwa od dawien dawna. Pamiętajmy, że 
to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy się 
troszczyć. 
 

SZLI, SZLI I DOSZLI 
 

W dniach 24 - 27 sierpnia odbyła się 
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Była to już 365 Piesza Pielgrzymka,  
a jednocześnie 19 Pielgrzymka Diecezji Gliwickiej. 
Tradycyjnie Pielgrzymi wyruszyli z Gliwic. 
Pierwszym etapem wędrówki była nasza gminna 
miejscowość.  

Do Tworoga grupy pielgrzymkowe dotarły  
w środę ok. godz. 18. Pielgrzymi zostali serdecznie 
przyjęci przez mieszkańców, a także Szkołę 
Podstawową i GOK, gdzie mogli przenocować. 
Wieczorem w kościele św. Antoniego w Tworogu,  
o  godz. 21 odbyło się wieczorne nabożeństwo 
pielgrzymkowe. W czwartek rano o godz. 8 miała 
miejsce Msza św. pielgrzymkowa z udziałem Biskupa 
Wieczorka, po której grupy pielgrzymkowe wyruszyły 
do następnego miejsca docelowego – Boronowa, 
gdzie spędziły kolejną noc. W piątek w drewnianym 
kościele w Boronowie odbyła się Msza św., której 
przewodniczył Biskup Kusz. Kolejny etapem marszu 
była Blachownia, skąd udali się do Częstochowy.  
 

Tradycyjnie Pielgrzymi wchodzili pod wały 
jasnogórskie w kilkunastu kolorowych grupach.  
W tym roku grupa Fioletowa 1, w której pielgrzymują 
mieszkańcy naszej Gminy, miała zaszczyt prowadzić 
pielgrzymów na Jasną Górę. Grupa ta liczyła 224 
osoby w różnym wieku. Najstarszy pielgrzym ma 75 
lat, natomiast najmłodszy to 3-letni Piotruś Pallach  
z Tworoga, który na Jasną Górę wybrał się ze swoją 
mamą i babcią.  
 

W Pielgrzymce wzięło udział 1634 osób, które 
pokonały pieszo dystans ok. 100 km. Wszyscy dotarli 
szczęśliwie do celu i chociaż z nieba lał się żar nie 
brakowało im siły i dobrego humoru. 

Foto. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki w towarzystwie 
mamy. 
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POLEGLI Z POŁOMII 
 

W czerwcowym wydaniu TWG Kuriera ukazał 
się tekst „Wojska pamięta o ofiarach wojen”,  
w którym opisywaliśmy uroczystość poświęcenia 
pomnika upamiętniającego ofiary I i II Wojny 
Światowej z Wojski. Jak pisaliśmy, pomnik 
powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości, 
a sam pomysł spodobał się również w pobliskim 
sołectwie - Połomii. 
 

 - Mam nadzieję, że i w tym sołectwie znajdą się 
osoby, które zrealizują ten pomysł. (*) Niestety  
w naszej kronice parafialnej nie ma nazwisk 
poległych mieszkańców z tej miejscowości – 
powiedziała we wspomnianym artykule jedna  
z organizatorek przedsięwzięcia, członkini Rady 
Sołeckiej, Alicja Sopot. W międzyczasie jednak do 
redakcji, dzięki pomocy Fryderyka Zgodzaja, dotarły 
pewne informacje. Na liście, jaką udostępnił Fryderyk 
Zgodzaj, widnieje dziesięć nazwisk wraz z datami 
śmierci. Są to osoby, które zginęły w I Wojnie 
Światowej: 
 
Josef Klimm – zginął 10.09.1914 r. 
Vinzent Hein – zginął 16.12.1914 r. 
Konrad Lata -  zginął 24.05.1915 r.  
Franz Schwierzy – zginął 28.09.1915 r. 
Johann Gollor – zginął 18.10.1915 r. 
Karl Swierzy – zginął 24.10.1916 r. 
Franz Kaschuba – zginął 11.04.1917 r.  
Johann Sogorski – zginął 03.05.1918 r. 
Gerhard Matheja – zginął 06.09.1918 r. 
Hermann Kaschuba – zginął 15.09.1918 r.  

Upamiętnienie ofiar wojen zajmuje w naszej 
gminie ważne miejsce. Pierwszym tego wyrazem był 
krzyż z 1919 r. stojący przy ul. Zamkowej. Stanął  
w centrum Tworoga za pośrednictwem dawnego, 
książęcego wójta gminy, którego syn nie wrócił  
z wojny. Na cokole pomnika były wykute napisy  
w trzech wierszach:  Johann Sgodzaj, Heldentod dem 
Geffalenen in Flandern Erichtet zur Ehre Gottes. 1919. 
Po II Wojnie Światowej napis został usunięty, jednak 
sam pomnik ze względu na sakralny charakter 
zachował się do dziś.  
 

W I Wojnie Światowej ze wszystkich sołectw 
dzisiejszej gminy najwięcej ofiar było w Tworogu – 36. 
Z Brynka poległo 16 żołnierzy, z Kotów – 16, Świniowic 
-14, Nowej Wsi – 10, Hanuska – 10, z Wojski – 10,   
z Połomii – 10, z Mikołeski – 6.[F. Zgodzaj, 470 lat 
Tworoga, „Montes Tarnovicensis”, 22 czerwca 2001 r.] 
Mimo, że minęło wiele dziesiątek lat od tamtych 
wydarzeń wciąż pamiętamy o poległych. Być może 
kolejna miejscowością po Wojsce, gdzie stanie pomnik 
będzie właśnie Połomia. 
 

FESTYN LETNI W TWOROGU 
 

23 lipca na placu za Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Tworogu odbył się Festyn Sołecki. 
Organizatorem była Rada Sołecka, DFK Tworóg 
oraz GOK. 
 

Tegoroczną imprezę rozpoczęły atrakcje dla 
najmłodszych. Zabawy i konkursy z nagrodami 
dostarczyły dzieciom dużo emocji i radości. Po 
południu wystąpił zespół „Śląskie Trio”, który zabawił 
publiczność nie tylko śpiewem, ale też zaserwował 
dawkę dobrego humoru. Wieczorem odbyła się zabawa 
taneczna z zespołem „Blue Boys”, która trwała do 
późnych godzin nocnych. Nie zabrakło dobrego 
humoru i pięknej pogody. 
 

KULTURALNIE 

Foto. Dobra pogoda i mieszkańcy gminy nie zawiedli. Foto. O śmierci żołnierzy ich rodziny dowiadywały się za 
pośrednictwem karty, na której znajdowała się data 

śmierci, stopień wojskowy oraz imię i nazwisko. 
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FESTYN W POŁOMII 
 

W sobotę 20 sierpnia w Połomii odbył się 
festyn zorganizowany przez sołtysa miejscowości 
i Radę Sołecką. Miejscem spotkania było boisko 
Klubu Sportowego „Iskra Połomia”, na które 
licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście.  
 

Program imprezy okazał się bogaty. Można było 
zobaczyć pokazy strażackie, skosztować pyszności 
na kiermaszu ciast, spróbować dosiąść konia, czy 
przejechać się bryczką. Niezwykle atrakcyjna okazała 
się loteria fantowa, w której główną nagrodą była 
pralka. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. 
 

Organizatorzy, oprócz dobrej zabawy, zadbali, by 
festyn miał również charakter edukacyjny. 
Zaproszono policjantów, którzy wraz z psem 
Sznupkiem uczyli dzieci jak bezpiecznie poruszać się 
na drogach. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać  
z darmowego badania poziomu glukozy. Festyn 
można zaliczyć do udanych i życzyć organizatorom 
kolejnych dobrych pomysłów. 

 

FESTYN SOŁECKI  
W ŚWINIOWICACH 
 

W sobotę 30 lipca mieszkańcy Świniowic bawili 
się na corocznym festynie sołeckim na placu przy 
remizie OSP. Imprezę zorganizowali: Rada Sołecka 
ze Świniowic, Gminny Ośrodek Kultury oraz OSP 
Obecni byli Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź i Poseł 
RP, Tomasz Głogowski. 
 

Imprezę poprowadził znany z Radia Piekary 
Andrzej Miś, oprawę muzyczną zapewniła kapela 
„Wnuki”. Wieczorem przed publicznością wystąpiła 
Iroxana między innymi znana z „Listy śląskich 
szlagierów” telewizji TVS. Festyn zakończył się zabawą 
taneczną.  
 

Wzorem lat poprzednich panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały bufet: smaczne placki, śląski 
żurek i pyszne ciasta. Mieszkańcy nie zawiedli i licznie 
przybyli, by wspólnie spędzić czas na dobrej zabawie. 
 

Jak podkreśla sołtys miejscowości, Stefan Paś, 
nieocenionej pomocy w organizowaniu udzielili: OSP 
Połomia, posterunek policji w Tworogu, Powiatowa 
Komenda Policji w Tarnowskich Górach, Klub 
Sportowy „Iskra Połomia” oraz mieszkańcy.  
 

Organizatorzy składają również serdeczne 
podziękowania sponsorom: dr n. med. Andrzejowi 
Elwartowi, Marzenie Deniszczuk-Czernieckiej, Janowi 
Gryc, Józefowi Paś, dr Tomaszowi Głogowskiemu 
oraz firmom i instytucjom: NZOZ Centrum Usług 
Medycznych w Tarnowskich Górach, Kwiaciarni 
„Niezapominajka”, Zakładowi Usług Komunalnych  
w Tworogu, Urzędowi Gminy Tworóg, Zakładowi 
Meblowemu „Jan Frączek”, Warsztatowi 
Samochodowemu „Dakocar”, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Tworogu, Hurtowni Obuwia „Bartosz 
Wiedera”, Dworkowi Myśliwskiemu, Auto Naprawie 
Czak, Gospodarstwu Rolnemu „Bernadeta i Grzegorz 
Kubaccy”, Zespołowi „Strings”, Stacji Diagnostycznej 
„Omnibus”, Klubowi Muzycznemu „Onyx”, Zakładowi 
Mięsnemu „Marciniszyn”, Stajni dla koni w Połomii. 

 

Foto. Dzieci z zainteresowaniem słuchały policjantów i ich 
wiernego pomocnika – psa Sznupka.  DOŻYNKI GMINNE 2011 

 
Tradycyjnie pod koniec lata obchodziliśmy 

święto plonów, dziękując rolnikom za trud włożony 
w całoroczną pracę. W tym roku Gminne Dożynki 
odbyły się w Boruszowicach na boisku sportowym. 
  

Nad przebiegiem święta czuwali: Koło Gospodyń 
Wiejskich, OSP Boruszowice-Hanusek, Rada Sołecka  
i GOK. W sobotę 3 września świętowaliśmy 10-lecie 
reaktywacji LKS Olimpii Boruszowice oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w tej miejscowości. O godz. 14 miały 
miejsce rozgrywki piłkarskie, a o 15.30 można było 
podziwiać pokazy strażackie OSP Koty. Nie zabrakło 
również pokazów ratownictwa drogowego, 
przygotowanych przez firmę „Pomoc Drogowa 
Druzgała”. Po południu koncertowała  boruszowicka 
Orkiestra Dęta. Nie zabrakło także programów 
kabaretowych. Przed publicznością wystąpił kabaret 
„Wesoła Biesiada”. Wieczorem o 19 na specjalne 
zaproszenie strażaków, na scenie pojawił się znany  
z telewizji TVS Jacek Kierok, a o 21 rozpoczęła się 
zabawa taneczna, która zakończyła sobotnią imprezę 
około godz. 1 w nocy. 
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Jak co roku odbył się konkurs na najładniej 
przystrojoną posesję. Mieszkańcom nie zabrakło 
inwencji twórczej w dekorowaniu swoich 
gospodarstw. I miejsce zdobyła posesja państwa 
Ireny i Edmunda Wallach. Miejsce II zajęła posesja 
pani Marty Łuczak, a na III miejscu znalazła się 
posesja pana Emila Bernarda. Komisja wyróżniła 
następujące posesje: Bernarda Hatlapy, Romana 
Breguły, Janiny i Stanisława Ziob, Krzysztofa 
Kandzia, Jerzego Ziob. Wyróżnienie dostało również 
Gminne Przedszkole w Boruszowicach. Nagrody  
w tym konkursie były bardzo atrakcyjne. Pierwszą - 
tygodniowe wczasy dla dwóch osób w Mielnie, 
ufundował Poseł RP Tomasz Głogowski. Drugą 
nagrodą w tym konkursie był kurs prawa jazdy, 
ufundowany przez firmę Szkoła Jazdy XXL Adam 
Cierpka.  
 

Popołudniowe występy otworzyła Orkiestra Dęta 
z Tworoga. Po niej wystąpił Chór z Kochanowic,  
a następnie gościliśmy na scenie Szymona Nitkę, 
który śpiewał piosenki z repertuaru Anny Jantar. 
Niestety wypadkowi uległ jeden z członków zespołu 
„Parodie i Satyry”. W zastępstwie wystąpił Roman 
Gerczak. Około godz. 18 mogliśmy bawić się  
z Kapelą „Wnuki”. Imprezę dożynkową zakończyła 
dyskoteka. Podczas tegorocznych Dożynek nie 
zabrakło także atrakcji dla dzieci. Była wata cukrowa, 
dmuchańce i stoisko z zabawkami. Tegoroczne 
Święto Plonów już za nami. Życzymy rolnikom siły  
i chęci do pracy, bo „gdzie się z chęcią zejdzie praca, 
tam się hojnie trud opłaca”. Czekamy na następne 
Dożynki, które za rok odbędą się w Wojsce. 

 

Niedziela przywitała wszystkich słoneczną 
pogodą, idealną na podziękowanie za żniwa i dalsze 
świętowanie. Przed uroczystą Mszą św. w intencji 
rolników miało miejsce otwarcie i poświęcenie sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach. 

Po nabożeństwie dożynkowym korowód niosący 
korony żniwne udał się na boisko sportowe, gdzie 
nastąpiła część oficjalna, w której wzięły udział 
władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała 
społeczność gminna. Nastąpiło przekazanie chleba 
dożynkowego przez Starostę Edmunda Wallach  
i Starościnę tegorocznych Dożynek Kazimierę Zientek 
na ręce Wójta Eugeniusza Gwoździa. 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek 
odebrała chleb od Przewodniczącej KGW Ireny 
Wallach. Obchody dożynkowe połączone były  
z prezentacją koron dożynkowych i konkursem na 
najpiękniejszą z nich. W tym roku I miejsce zdobyła 
korona z Nowej Wsi Tworoskiej. Zdobywcą II miejsca 
była korona żniwna z Tworoga, natomiast miejsce III 
przyznano koronie z Wojski. 

Foto. Roman Gerczak wciągnął do zabawy młodych 
mieszkańców Boruszowic.  
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Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą 
pozycją oraz do lektury książki o podobnej tematyce, 
autorstwa brata pana Czesława, Józefa Tyrola - 
,,Dawno temu w lesie. Między Małą Panwią, Liswartą 
i Stobrawą”. Promocja książki miała miejsce 7 lipca  
w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Niniejsza pozycja zawiera streszczenia  
w języku niemieckim i angielskim.  
 

Wydawcą Przewodnika „W leśnej dolinie Małej 
Panwi” jest Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej  
w Koszęcinie. Książkę można kupić w Koszęcińskim 
Domu Kultury lub za pośrednictwem internetu. 
 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE  
Z ARCYKSIĘŻNĄ 
 

W sierpniu odbyła się wycieczka do Żywca 
zorganizowana przez Zarząd Mniejszości Niemieckiej 
w Tworogu. Okazuje się, że Żywiec to niezwykle 
urocze miasteczko, można w nim było zobaczyć 
ciekawy rynek, Katedrę Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny oraz dzwonnicę przy Katedrze. 
Następnymi punktami wycieczki były zwiedzanie 
Nowego i Starego Zamku, a także spacer po Parku 
Zamkowym. To właśnie podczas spaceru 
wycieczkowicze z gminy Tworóg zupełnie 
przypadkiem spotkali arcyksiężną Marię Krystynę von 
Habsburg. Ta przemiła staruszka chętnie 
odpowiadała na pytania związane z historią Żywca. 
Arcyksiężna to córka ostatniego właściciela 
żywieckiego zamku, okolicznych dóbr oraz sławnego 
browaru. Po wojnie jej rodzina została pozbawiona 
majątku, a także obywatelstwa. Wydalona z kraju, 
najpierw przebywała w Szwecji, następnie  
w Szwajcarii. W latach 90. odzyskała obywatelstwo 
polskie, obecnie zamieszkuje w Żywcu w Nowym 
Zamku, gdzie zajmuje trzy pokoje, ma również 
zapewnioną dożywotnią opiekę.  

 

BLIŻEJ NATURY 
 

W bieżącym numerze TWG Kuriera 
chcielibyśmy przybliżyć sylwetkę Czesława 
Tyrola, autora książki o perłach lokalnej przyrody - 
„Przewodnika przyrodniczo-kulturowego po 
Lasach Tarnogórsko-Lublinieckich. W leśnej 
dolinie Małej Panwi.” Kim jest autor i dlaczego 
warto sięgnąć po lekturę? 
 

Czesław Tyrol urodził się w 1957 roku  
w Koszęcinie, tutaj się wychował, mieszka i pracuje 
do dnia dzisiejszego. Zamiłowanie do przyrody 
ujawniał już od dziecka. Ojciec Paweł był leśnikiem, 
przekazał swoim synom nie tylko wiedzę, ale także 
miłość do lasów. Pan Czesław poszedł śladami ojca, 
ukończył Technikum Leśne w Brynku i od 1974 roku 
pracuje jako leśnik. W latach 1998 - 2002 był 
Zastępcą Wójta Gminy Koszęcin, a od 10 lat jest 
członkiem Rady Gminy.  
 

Swoją wiedzą przyrodniczą i doświadczeniem 
dzieli się na łamach lokalnej prasy. Oprócz tego jest 
organizatorem wystaw przyrodniczych, prowadzi 
także pogadanki o tematyce ekologicznej. Książka 
jego autorstwa jest efektem ponad 30-letniej 
obserwacji przyrody. Autor zaprasza czytelnika na 
wędrówkę po okolicznych lasach, pokazując ich 
nieznane oblicze. Opracowanie jest napisane prostym 
językiem, który podkreśla jego regionalny charakter. 
Ilustracje jakie zawiera są w większości wykonane 
przez samego autora. W Przewodniku znajdują się 
opisy 56 miejscowości, a także ciekawych zabytków 
przyrodniczych, rzek oraz zwierząt żyjących  
w okolicznych lasach. Autor wykazuje się bardzo dużą 
znajomością przyrody i kultury regionu, las przed nim 
nie ma tajemnic. Obecnie Czesław Tyrol pisze trzecie 
wydanie książki pt. „Leśni ludzie”. Bohaterami są 
prości ludzie żyjący z pracy w lesie i z jego owoców. 
Ta książka jak i poprzednie wydania będzie pisana na 
podstawie obserwacji, a także informacji i przekazów 
starszych mieszkańców regionu, którzy są jak mówi 
autor „kopalnią wiedzy”. 

 

Po ekscytującym spotkaniu z arcyksiężną 
uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Browaru  
w Żywcu. Zwiedzanie zakończyło się degustacją 
piwa. Zainteresowani mogli zobaczyć także jak 
dzisiaj wygląda produkcja złotego trunku na linii 
produkcyjnej piwa butelkowego i puszkowego. 
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PIERWSZY DZWONEK  
 

1 września to dzień ważny dla wszystkich 
uczniów, a szczególnie dla tych, którzy po raz 
pierwszy zasiądą w szkolnej ławce. Czy poradzą 
sobie  z nauką? Jak odnajdą się w wielkich szkolnych 
korytarzach? Takie pytania zadają sobie nie tylko 
dzieci, ale także ich rodzice. 
 

Wizyta w Browarze była ostatnim przystankiem 
Tworożan w Żywcu, późnym wieczorem zadowoleni 
uczestnicy wrócili do rodzinnej gminy. 

 

BESKID ŚLĄSKI Z KOŁEM 
EMERYTÓW 
 

W lipcu tworoskie Koło Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów zorganizowało wycieczkę do Wisły  
i Ustronia. Okazało się, że chętnych na wyjazd było 
wielu, wczesnym rankiem we wtorek 26 lipca pełny 
autokar mieszkańców naszej gminy udał się w stronę 
Beskidu Śląskiego.  

 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili okolice Ustronia  

i zdobyli szczyt – Równicę. Następnie udali się do 
Wisły, by pospacerować po stolicy Beskidu Śląskiego. 
Dużą atrakcją był wjazd na skocznię im. Adama 
Małysza w Wiśle – Malince. Po zakątkach obydwu 
miejscowości wycieczkowiczów oprowadziła 
Tworożanka - Barbara Izworska, osoba o ogromnej 
wiedzy krajoznawczej, pasjonatka turystyki. Pani 
Izworska będzie również towarzyszyć emerytom 
podczas kolejnej wycieczki do Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, która odbędzie się we wrześniu.  

W czwartek 1 września w Szkole Podstawowej 
w Tworogu o godzinie 9.00 miało miejsce uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. W tym roku 
Szkoła powitała w swoich murach 34 
pierwszoklasistów, którzy zostali podzieleni na dwie 
klasy liczące po 17 uczniów. Wychowawcami klas 
pierwszych w tym roku zostały pani Samol i pani 
Tajber. Pierwszoklasistom w tym ważnym dniu 
towarzyszyli rodzice. Nowi uczniowie zostali 
serdecznie przyjęci przez swoich starszych kolegów 
oraz grono pedagogiczne. Dyrektor Szkoły 
Małgorzata Ziaja wręczyła wszystkim Pierwszakom 
rogi obfitości wypełnione słodyczami. Tegoroczny rok 
szkolny został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej ,,Rokiem z Pasją". Życzymy więc 
wszystkim uczniom aby nauka stała się szczególnie 
interesująca i pasjonująca. 

 
KALENDARZ UCZNIOWSKI 
2011/2012 
 

Choć wakacje za nami, już dzisiaj możemy 
zacząć planować wypoczynek z dziećmi w nowym 
roku szkolnym.  
 
Oto kilka najważniejszych dat: 

 
01.09.2011 - rozpoczęcie zajęć, 
23.12.2011 - 01.01.2012 - przerwa świąteczna, 
30.01.2012 - 12.02.2012 - ferie zimowe, 
05 – 10.04.2012 - wiosenna przerwa świąteczna, 
29.06.2012 - zakończenie roku szkolnego, 
30.06.2012 – 31.08.2012 - ferie letnie. 
 

Tymczasem choć słońce zagląda jeszcze  
w okna, trzeba skupić się na nauce. Życzymy więc 
wszystkim dzieciom wytrwałości w nauce. 
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„SCHETYNÓWKI” W GMINIE 
TWORÓG 
 

W wakacje odebrano inwestycję drogową – 
remont i przebudowę ulicy Polnej w Tworogu. Jak 
wynika z kosztorysu inwestorskiego remont miał 
kosztować 466.313,02zł, po przetargu okazało się, 
że koszt obniżył się do kwoty 172.764,90zł 
Inwestycja była współfinansowana ze środków  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.  
 

regulujące tę dziedzinę były nie dokańczane, bądź 
skutecznie blokowane. W końcu nie zabrakło 
determinacji i ustawa została przyjęta. 
 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami obowiązek 
odbierania odpadów komunalnych przejdzie na 
samorządy gminne. W pewnym uproszczeniu można 
powiedzieć, że gminy staną się „właścicielami” śmieci 
– będą zlecać odbieranie wszystkich śmieci od 
mieszkańców oraz firm i dokonają wyboru podmiotu, 
który zajmie się budową i utrzymaniem wysypiska itp. 
działaniami.  
 

Oczywiście gmina obciąży każdego mieszkańca 
tą samą stawką za wywóz śmieci (rodzajem podatku 
lokalnego). Przykład miast, które wprowadziły takie 
rozwiązania (np. Pszczyna) wskazuje, że będzie to 
mniejsza kwota, niż obecnie płaci się za wywóz 
śmieci (oczywiście jeżeli ma się kubeł, z którego 
śmieci są regularnie odbierane). Znika natomiast 
wówczas problem dzikich wysypisk – nie będzie 
przecież powodu wywożenia śmieci do lasu, skoro 
przy stałej stawce wszystkie odpady są odbierane!  
A warto dodać, że do tej pory w Polsce 3,5 mln ton 
odpadów rocznie trafiało na dzikie wysypiska. 
 

Jedyni, którzy mogą być niezadowoleni z nowej 
ustawy, to ci, którzy kombinowali przedstawiając 
zaświadczenie o wywiezieniu śmieci raz na kilka 
miesięcy i utrzymując, że tak mało ich wytwarzają. 
Ale tym chyba nie należy się martwić.  

W 2011 roku zakończy się III Edycja Programu, 
który powstał pod kierownictwem ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych i administracji – 
Grzegorza Schetyny (stąd nazwa „schetynówki”). 
Program zakłada dofinansowanie z budżetu państwa 
budowy i rozbudowy dróg lokalnych w Polsce  
w wysokości 50% procent kosztów inwestycji.  
W ciągu roku gmina może otrzymać pieniądze tylko 
na jedną inwestycję, natomiast powiat na dwie. 
 

W gminie Tworóg ul. Polna to już druga 
inwestycja drogowa w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wcześniej 
nową drogę uzyskało sołectwo Koty – ul. Lubliniecką. 
Jak zapowiada Poseł RP Tomasz Głogowski, który 
był obecny podczas odbioru tworoskiej inwestycji,  
w 2012 roku Rząd ma ogłosić IV Edycję Programu. 
Do tej pory dzięki dofinansowaniu w ramach 
„schetynówek” powstało ponad 4000 km dróg.  
 

ŚMIECI PO NOWEMU 
 

Podczas spotkań sołeckich, także tych,  
w których miałem okazję uczestniczyć w tym roku, 
często podnoszonym problemem była kwestia 
dzikich wysypisk śmieci. Wydaje się, że przyjęta 
niedawno przez parlament ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zawiera zapisy, 
które skutecznie wyeliminują ten problem. Ustawa 
wprowadza rozwiązania, które funkcjonują już we 
wszystkich krajach UEH poza Polską i Węgrami. 
Tworzone do tej pory w naszym kraju projekty ustaw  

Tomasz Głogowski 
Poseł na Sejm RP  
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Goście ze Świnoujścia przebyli całą Polskę, aby 
spędzić trzy tygodnie w lasach naszej gminy. Skąd 
taki wybór lokalizacji? - Nasz kapelan, Adam 
Rogalski pochodzi z Tarnowskich Gór, to on polecił 
nam to miejsce, a także pomógł załatwić niezbędne 
formalności – opowiada Marcin Królikowski. Miejmy 
nadzieję, że harcerze będą dobrze wspominać pobyt 
w naszej gminie.  
 

LIST „TAPORI” 
 

15 lipca ulicami Tworoga przejechała 
karawana rowerowa. Rowerzyści rozpoczęli 
podróż w Strzelcach Opolskich, a miejscowością 
docelową była Warszawa. Okazją do 
przeprowadzenia takiej inicjatywy jest Europejski 
Rok Wolontariatu, jaki obchodzimy w tym roku. 
Uczestnicy rajdu zatrzymali się obok Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu i rozdawali 
spotkanym dzieciom nowy, siedemnasty numer 
„Listu Tapori”. Czym jest „Tapori”? 

 

To międzynarodowy ruch przyjaźni, który łączy 
dzieci pochodzące z różnych środowisk. Ideą jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
równouprawnienie wszystkich dzieci na całym 
świecie. 
 

Założycielem „Tapori” jest Józef Wrzesiński,  
a nazwa ruchu pochodzi od dzieci Bombaju, żyjących 
w nędzy i nazywanych tak przez tamtejszą ludność. 
Chociaż ruch istnieje już od 1967 roku, to w Polsce 
nie jest jeszcze dobrze znany. Obecnie „Tapori” 
działa w Europie, Ameryce Północnej, Południowej,  
a także w Azji i Afryce. Dzięki wolontariuszom idea 
życia w przyjaźni i pokoju ma szansę być znana na 
całej ziemi. Z kolei dzieci z różnych środowisk mają 
okazję do wzajemnego poznania i pozostania  
w kontakcie poprzez tzw. „List Tapori”, wydawany  
w 5 wersjach językowych, od 4 do 10 razy w roku. 
Ponadto istnieje także strona internetowa 
redagowana w 10 językach (www.tapori.org).  
 

Uczestnicy rajdu rowerowego, którzy odwiedzili 
Tworóg zachęcali do zapoznania się z ideą ruchu 
„Tapori” oraz do nawiązywania dziecięcych przyjaźni 
tych bliskich i tych bardziej odległych. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

GOŚCIE ZE ŚWINOUJŚCIA 
 

Od 31 lipca do 22 sierpnia w naszej gminie 
stacjonował obóz III Szczepu Harcerskiego 
„Słowianie” im. Zawiszy Czarnego ze 
Świnoujścia. Harcerze rozbili się w brynkowskim 
lesie w okolicach „Cegielni”, by tam przez 3 
tygodnie prowadzić surowe życie na łonie natury. 
 

Rozbijanie obozu zajęło druhom 4 dni, musieli 
przygotować teren, na którym postawili namioty, 
zorganizowali kuchnię polową, umywalnię, jadalnię. 
32 osobową grupę stanowiły osoby w wieku od 11 do 
34 lat. Tak szeroki przedział wiekowy harcerzy 
umożliwia przekazywanie tradycji oraz naukę 
przetrwania w trudnych warunkach. Najmłodsi 
druhowie uczyli się od starszych jak zbudować łóżko 
z belek drewnianych i sznurka bez użycia gwoździ, 
jak nie zabłądzić i nie zmoknąć w lesie.  

 
Dzień w obozie „Słowian” rozpoczynał się 

wczesnym rankiem od toalety, następnie odbywał się 
apel, po którym druhowie zasiadali do śniadania. 

 
Charakterystycznym zwyczajem tego szczepu 

jest poranna zabawa w Słowian, podczas której 
harcerze ubierają się w słowiańskie stroje, znoszą do 
obozu dary w postaci kwiatów czy traw i wypowiadają 
swoje życzenia. Takie zabawy mają na celu 
budowanie tradycji oraz poczucie wspólnoty. Do 
godziny 13:30 harcerze spędzali czas na zajęciach w 
terenie, na wędrówkach i tak zwanej „służbie” czyli 
pomocy napotkanym mieszkańcom. Starsi druhowie 
wyruszali na dwudniowe wędrówki polegające na 
przetrwaniu 2 dni i 2 nocy w lesie.  
 

Jak podkreśla Komendant Szczepu, Marcin 
Królikowski, podczas obozu harcerze nie tylko uczą 
się jak przetrwać w surowych warunkach, oprócz 
zajęć obozowych kadra przygotowała szereg 
wycieczek. W tym roku przypada setna rocznica 
harcerstwa w Polsce. Z tej okazji harcerze udali się 
na wycieczkę do Krakowa - kolebki polskiego 
harcerstwa. Korzystając z pobytu na Śląsku zwiedzili 
Kopalnię „Wujek” w Katowicach. Obozowicze wybrali 
się również do Oświęcimia by zobaczyć były obóz 
hitlerowski Auschwitz-Birkenau. 
 

Foto. Harcerze ze Świnoujścia w brynkowskim lesie.  


