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Poniedziałek, 9 stycznia 2012 
Nr 46, Cena 1 zł                                  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 

  

UWAGA! 
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tworogu 
informuje, że od stycznia 2012 r. 
realizacja świadczeń rodzinnych 
oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następować 
będzie po 20. dniu każdego 
miesiąca.  
 

DRUKI I 
DEKLARACJE 
PODATKOWE 

Uchwałą nr XV/108/2011 
określono nowe wzory formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych 
dotyczących podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego.  

 
Druki na 2012 r. są 

dostępne na stronie: 
www.tworog.pl. 
 

FERIE Z GOK 
Co robić podczas ferii 

zimowych? Dzieci ze szkół 
podstawowych mogą skorzystać  
z oferty Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu.  
 

Ferie z GOK będą trwać od 
30.01-3.02. W programie m.in. 
wyjazd do kina, na basen i zabawy 
świetlicowe. Zapisy w tworoskiej 
bibliotece pod nr tel. (32) 285-74-
92 lub osobiście. Koszt – 50 zł.  
Zapraszamy! 

DOCENIONE ZA SERCE 
 

Podczas ostatniej w minionym roku sesji Rady Gminy 
dokonano uroczystego wpisu do Gminnej Księgi Zasług. Tym 
razem miano zasłużonych otrzymały Panie związane 
z Caritasem Parafii Tworóg – Gertruda Imach i Maria Płatek.  
 

Mieszkanki Gminy doceniono, jak czytamy w Księdze, „za 
godną uznania i naśladowania postawę społeczną na rzecz ludzi 
potrzebujących pomocy”. Podczas sesji Przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Łukoszek, Wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz jego 
Zastępca – Klaudiusz Wieder gratulowali i składali wyróżnionym 
życzenia. Nie zabrakło uroczystego  „Sto lat” odśpiewanego przez 
radnych i wszystkich zgromadzonych na sali obrad. Wzruszone 
Panie dziękowały za docenienie ich starań i obiecały, że nie 
przestaną pracować na rzecz najbardziej potrzebujących. 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

DRODZY MIESZKAŃCY, 
 
W TWG Kurierze wciąż panuje 

bożonarodzeniowy nastrój. Wspominamy 
grudniowe spotkania opłatkowe, kiermasze, 
koncerty i konkursy świąteczne. 

 
W noworocznym numerze dowiecie się 

również ile trzeba będzie zapłacić za wodę  
i ścieki oraz czy wzrosną podatki.  

 
W „Hobbyście” poznacie Sarę, która w 

niebanalny sposób połączyła miłość do koni 
i muzyki. Z kolei w dziale „Na bieżąco” 
przeczytacie m.in. o planach rozbudowy 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”.  

 
Zapraszamy do lektury! 

 
 

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

Spis treści 
 
TABLICAR.RR..RRRRRRRRRR.RRR..s.3 
SESJA....................................................................s.4 
− Podatki i opłaty lokalne 
− Ile zapłacimy za wodę i ścieki? 
− Przysięga radnego 
HOBBYSTARR..RRRRRRRRRR.RRR..s.6 
− Tańcząca z końmi 
POD LUPĄRRR..RRRRRR..RRR.RRR..s.7 
− Nowe organy już grają! 
KULTURALNIERRRRRRRRRRR..R.....Rs.8 
− Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 2 
− Skarby Gminy Tworóg 
− Barbórka święta o górnikach pamięta 
− Świąteczny konkurs językowy  
− „A podobno jest gdzieś ulica Wielkiej Kolędy” 
− Bo wszystko ma swój koniecR 
− Haitański basiowy bal pasiastych 
− Gimnazjalne sukcesy 
− Prezent dla Darka 
- Charytatywny koncert w Boruszowicach 
− Koncert noworoczny 
NA BIEŻĄCORRRRRRRRRR...RRR......s.13 
− Grunt to sport 
− Innowacja pedagogiczna w SP w Tworogu 
− Kiermasz świąteczny 
− Świąteczne dekoracje przed Urzędem Gminy 
− Wigilia w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
− Spotkania opłatkowe 
− Wigilijka w bibliotece w Boruszowicach 
− Spotkanie DFK 
− Kurs języka niemieckiego 
− Na zatkany nos 
− Sparta – podsumowanie sezonu c.d.  
 

Redakcja 
 Marta Kobędza-Krain – redaktor naczelna (wz.) 

Grażyna Chmiel – redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – redaktor terenowy 
Paulina Kobędza-Sito – korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Nikola Gorczycka, Hanna Pawełczyk,  
Anna Rogala-Goj, Klaudiusz Wieder, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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DRODZY MIESZKAŃCY! 
 

Początek roku to okres rozliczania się z podatku 
z Urzędem Skarbowym. Zwracam się więc do 
Państwa z prośbą o ujęcie w składanych 
deklaracjach podatkowych miejsca zamieszkania 
zgodnego ze stanem faktycznym. Na terenie naszej 
Gminy przebywa bardzo wielu mieszkańców, którzy 
zameldowani są na stałe na terenie innej gminy lub 
miasta i w składanych zeznaniach podatkowych 
wykazują miejsce zamieszkania wskazując miejsce 
stałego zameldowania. Już sama nazwa rubryki na 
drukach PIT wskazuje na możliwość podania miejsca 
zamieszkania, a nie miejsca zameldowania na pobyt 
stały. 
 

Apel kierujemy do Państwa ponieważ zgodnie  
z art. 17 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa, jeżeli 
ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość 
miejscową organów podatkowych ustala się według 
miejsca zamieszkania albo adresu siedziby 
podatnika, płatnika, inkasenta lub innych podmiotów 
wymienionych w art. 133 § 2 Ordynacji Podatkowej.  
 

W ten sposób prawie 40% pobranego przez 
Urzędy Skarbowe podatku dochodowego trafia 
do gmin i miast według adresów zamieszkania 
podatników. Wpisanie w deklaracji rocznej PIT 
miejsca zamieszkania ze wskazaniem Gminy 
Tworóg spowoduje, że środki te trafią na 
rachunek naszej gminy i pomogą zapewnić 
finansowanie wydatków i inwestycji. Wpisanie 
adresu zamieszkania to prosta i zgodna z prawem 
czynność, a może zapewnić naszej Gminie 
dodatkowe fundusze, które pozwolą nam 
zaspokoić Państwa potrzeby. 
 

Apelujemy do Państwa o przemyślenie 
sprawy i zastosowanie się do naszej prośby. 
 

Wójt Gminy Tworóg 
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź 

 

PODZIĘKOWANIA 
Pragnę przesłać serdeczne podziękowanie 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach za 
przekazanie słodyczy i owoców dla 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  
w Wojsce z okazji św. Mikołaja.  
 

W imieniu wychowanków,  
s. Urszula Mroczek, 

dyrektor Ośrodka 

Szanowni Państwo,  
wierząc w wasze dobre serce, zwracam się  
z prośbą o pomoc dla naszego syna Darka. 
Będziemy wdzięczni za każdą kwotę wpłaconą na 
konto fundacji, do której Darek należy: 
 
Fundacja Dzieciom  
„Zdążyć z Pomocą” 
ul. Łomiańska 5 
01-685 Warszawa 
 
nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
 
z dopiskiem Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia.  
 
Będziemy również wdzięczni  
za przekazanie 1% waszego podatku 
na konto: 
 
Fundacja Dzieciom  
„Zdążyć z Pomocą” 
KRS: 0000037904 
10915 Kaszuba Dariusz Jan 
 

Z poważaniem, 
Danuta Kaszuba 

 
Zachęcamy również do uczestnictwa 
w akcji „nakrętka”. Zużyte  
i niepotrzebne nakrętki plastikowe 
można oddawać do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu oraz do filii w 
Wojsce i Boruszowicach.  

 

DROGA REDAKCJO, 
 
chciałem na łamach gazety poruszyć pewną 
bulwersującą sprawę.  W noc sylwestrową ktoś 
strzelał petardami na cmentarzu komunalnym  
w Tworogu!  
 

Świadczą o tym pozostałe uchwyty do petard  
i porozrywane po nich opakowania. Nie wiem kto 
mógł wpaść na taki pomysł, ale nie jest to ani 
kulturalne, ani zabawne. Rozumiem, że sylwester to 
okazja do szaleństw i wygłupów, ale to już chyba 
przesada. W niektórych wschodnich kulturach jest 
taki obyczaj świętowania z bliskimi zmarłymi.  
W naszej śląskiej kulturze nie ma miejsca na 
podobne zachowania. 

Z poważaniem, 
mieszkaniec Tworoga 
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NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XV 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 5 grudnia 2011r.: 
 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (Uchwała nr XV/97/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  
w roku 2012 w Gminie Tworóg (Uchwała  
nr XV/98/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminy Tworóg (Uchwała nr XV/101/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym gruntu zajętego pod działalność 
przemysłowo-składową, położonego w Tworogu 
przy ul. Kotowskiej, na okres 7 lat (Uchwała  
nr XV/102/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Tworóg (Uchwała nr XV/103/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty 
do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu  
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
(Uchwała nr XV/104/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Uchwała  
nr XV/105/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie pomocy finansowej 
dla powiatu tarnogórskiego (Uchwała  
nr XV/106/2011). Jest to dotacja celowa 
przeznaczona dla Szkoły Podstawowej 
Niepublicznego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce. 

− Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 
(Uchwała nr XV/107/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
(Uchwała nr XV/108/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłaty za 
posiadanie psów (Uchwała nr XV/109/2011). 
Przyjęta roczna stawka wynosi 34,00 zł od 
jednego psa oraz 17,00 od każdego 
następnego psa posiadanego przez osobę 
fizyczną. 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłaty 
targowej (Uchwała nr XV/110/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od tego podatku na rok 2012 (Uchwała 
nr XV/111/2011). Wszystkie stawki wzrosły  
o 4,2%. 

− Podjęto uchwałę w sprawie inkasa podatku 
rolnego, leśnego, od nieruchomości (Uchwała  
nr XV/112/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości (Uchwała nr XV/113/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku 
rolnego na terenie Gminy Tworóg (Uchwała  
nr XV/114/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnień 
od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg 
(Uchwała nr XV/115/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego (Uchwała nr XV/116/2011).  

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2011-2020 (Uchwała nr XV/117/2011).  

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2011 (Uchwała  
nr XV/118/2011).  

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE  
 

Stawki podatków i opłat lokalnych zostały 
podwyższone średnio o 7,5% (Uchwała  
nr XV/107/2011). 
 
PODATEK OD: STAWKI 

2011 (zł/m2) 
STAWKI 
2012 (zł/m2) 

gruntów pod 
działalność 
gospodarczą  

0,76 0,82 

gruntów pozostałych, w 
tym pod działalność 
organizacji pożytku 
publicznego   

0,24 0,28 

budynków 
mieszkalnych 

0,63 0,70 

budynków lub innych 
części przeznaczonych 
na działalność 
gospodarczą 

17,14 18,43 

budynków 
przeznaczonych na 
działalność gosp. w 
zakresie udzielania 
świadczeń 
zdrowotnych  

4,01 4,10 

budynków pozostałych 
(garaże, szopy, 
budynki letniskowe, 
gospodarcze, itp.) 

 –  5 

 
– Opłata targowa w 2012 r. po raz kolejny wzrośnie 
o 100%. Przyjęta dzienna stawka wynosi 2,00 zł  
od każdego rozpoczętego metra kwadratowego 
powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu(XV/110/2011). 
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− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie poparcia 
stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
w sprawie środków funduszu zapasowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012 
(Uchwała nr XVI/120/2011). Zaprotestowano 
przeciw niesprawiedliwemu podziałowi środków 
funduszu zapasowego Narodowego Funduszu 
Zdrowia na rok 2012. 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2011 (Uchwała  
nr XVI/121/2011). 

− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2011 (Uchwała  
nr XVI/122/2011). 

− Podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012-2020 (Uchwała  
nr XVI/123/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2012 (Uchwała nr XVI/124/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Tworóg nr XV/110/2011 z dnia 5 grudnia 
2011r. w sprawie opłaty targowej (Uchwała  
nr XVI/125/2011).  

− Rada Gminy podjęła decyzję o nadaniu nazwy 
drodze w Mikołesce (Uchwała nr XVI/126/2011). 
Nazwa nadana drodze – ul. Leśny Zakątek. 

− Rada Gminy podjęła decyzję o nadaniu nazwy 
drodze położonej w Połomii (Uchwała  
nr XVI/127/2011). Nazwa nadana drodze –  
ul. Księżycowa. 

− Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg  
na rok 2012 (Uchwała nr XVI/128/2011).  

− Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Gminy Tworóg na rok 2012 (Uchwała  
nr XVI/129/2011).  

 

PRZYSIĘGA RADNEGO 
 

11 grudnia minionego roku odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Gminy. Nowym radnym został 
Wojciech Żebrowski. Na ostatniej sesji złożył 
uroczystą przysięgę (na zdj. poniżej).  
 

Zaznaczmy jednak, że mimo stuprocentowego 
wzrostu, stawka jest jedną z najniższych w powiecie 
tarnogórskim.   
 
– Po raz pierwszy Gmina obniżyła cenę skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 74,18 zł 
za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q. Do tej pory były 
przyjmowane stawki ogłaszane przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
 

ILE ZAPŁACIMY ZA WODĘ  
I ŚCIEKI?  
 

Nowe ceny taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
zawsze wzbudzają wiele emocji. Nie inaczej jest  
w tym roku.  
 

Cena za ścieki bez dopłaty Gminy na 2012 r. to 
10,67 zł brutto. Uchwałę w sprawie dopłaty do taryfy 
ZUK Tworóg Sp. z o.o. podjęto 5 grudnia, podczas 
XV sesji Rady Gminy. Wynosi ona 2,68 zł, co 
oznacza, że mieszkańcy gminy Tworóg za 
odprowadzenie 1 m³ ścieków zapłacą 7,99 zł brutto. 
Jest to wzrost o ponad 1 zł w stosunku do 
poprzedniego roku. Z czego wynika? Jak wyjaśnia 
prezes Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu, 
Adam Chmiel stawka poszła w górę o wartość tzw. 
amortyzacji, która wynika z wysokich kosztów 
budowy, ale i utrzymania kanalizacji. Do tej pory 
obowiązywała jednoprocentowa stawka amortyzacji. 
W tym roku trzeba było podnieść ją do 2%. Jest 
jeszcze jedna zmiana. Jak dotąd dopłata Gminy 
obejmowała odbiorców z gminy Tworóg i Krupski 
Młyn, jednak w Uchwale nr XV/104/2011 
zaznaczono, że będzie ona dotyczyć tylko grupy 
odbiorców z gminy Tworóg.  
 

W przypadku wody podwyżka jest mniejsza od 
stopnia inflacji. Przeciętny mieszkaniec za 
doprowadzenie wody zapłaci 3,87 zł brutto, 
natomiast przedsiębiorca – 4,32 zł brutto. Wzrost cen 
wody wynika m.in. z ciągłego inwestowania  
w infrastrukturę wodociągową. Przejawia się to np. 
rozbudową sieci wodociągowej oraz monitoringiem 
technologicznym.  

 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XVI 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 
2011r.: 
− Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

programu współpracy Gminy Tworóg  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012 
(Uchwała nr XVI/119/2011). 
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TAŃCZĄCA Z KOŃMI  
 
Cykl HOBBYSTA jest poświęcony 

mieszkańcom naszej Gminy. Piszemy o ich 
pasjach, ciekawych zainteresowaniach  
i nietuzinkowych osobowościach.  
W noworocznym wydaniu Kuriera chcemy 
przybliżyć sylwetkę młodej mieszkanki Brynka, 
która choć ma dopiero 15 lat potrafi jeździć 
konno i grać na wiolonczeli. W jaki sposób 
połączyła obie pasje? 

 
Sara Cogiel jest uczennicą 3 klasy gimnazjum 

mieszczącego się w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Reptach. Przygoda z muzyką 
rozpoczęła się w wieku 7 lat, kiedy zaczęła naukę  
w szkole muzycznej w Lublińcu. To tam nauczyła się 
gry na wiolonczeli. Muzyczną pasje rozwijała również 
uczęszczając na lekcje śpiewu do ogniska 
muzycznego. W tej chwili ma za sobą 8 lat edukacji 
muzycznej. Dziś jest członkiem zespołu „Green 
Seaid”, który założyła wspólnie ze swoimi 
koleżankami. W skład zespołu wchodzą: Marysia 
Wiórek, Klara Machoj, Sara Cogiel, Kalina Paszek, 
Klaudia Pełka, Kamila Skrzypiec, Karolina Budna  
i Karolina Krawiec. – Zaczęło się od muzyki 
irlandzkiej, której brzmienie znane jest na całym 
świecie. W Polsce również zainteresowanie tym 
gatunkiem zdobywa coraz więcej zwolenników – 
mówi Sara. Z czasem w repertuarze młodej artystki 
znalazła się również muzyka hiszpańska. To właśnie 
dzięki gorącym hiszpańskim rytmom udało jej się 
połączyć miłość do muzyki i koni. Ale po koleiR 
 

– Jazda konna to coś więcej niż 
przemieszczanie się na koniu, jest w tym coś ze 
sztuki. Jazda hiszpańska na tym bazuje. Polega na 
wykonywaniu przez konia figur do taktu muzyki. 
Charakterystyczny jest tutaj układ z drewnianą 
tyczką, który nawiązuje do dawnego zaganiania 
bydła. W ten właśnie sposób tańczy do naszej 
muzyki koń pani Anny, El Basimo  – mówi Sara. 
Pogodzenie dwóch pasji nie jest łatwe. Wymaga 
umiejętności planowania i dobrej organizacji czasu,  
a także wytrwałości. Grafik Sary jest wypełniony po 
brzegi obowiązkami. Jazdy konne odbywają się 2-3 
razy w tygodniu, a zajęcia z zespołem muzycznym 
raz w tygodniu. Jednak dzięki tak intensywnej pracy 
Sara osiąga niemałe sukcesy. 

Wspólnie z panią Anną zespół występował już 
m.in. w Zbrosławicach i w Brynku w stadninie konnej 
państwa Zawiślok. Dużym osiągnięciem był wyjazd 
całego zespołu do Zakrzewia, gdzie odbywały się 
zawody konne w skokach i ujeżdżaniu. Dziewczyny 
miały tam okazję poznać wiele gwiazd polskiej sceny 
muzycznej i filmowej, a nawet z nimi porozmawiać. 
Niedawno Salezjański Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Reptach organizował koncert 
charytatywny na rzecz jednej z uczennic chorej na 
raka. Zespół „Green Seaid” również w nim 
uczestniczył. Na pytanie o pomysły na przyszłość 
Sara odpowiada, że chciałaby urozmaicić repertuar. 
– Marzy mi się muzyka filmowa, no i ostatnio 
zaczęłam grać na boranie – to taki irlandzki bęben. 
Najważniejsza w muzyce jest spontaniczność, lubię 
się nią bawić. Gram i śpiewam dla przyjemności 
własnej i innych – mówi.  

Naukę jazdy konnej rozpoczęła 6 lat temu. Od 
tamtej pory regularnie odwiedza stadninę Marka 
Brożyńskiego w Połomi, gdzie czeka na nią klacz 
Mefretiti. To tam poznała jedną z koleżanek, z którą 
do dziś koncertuje. Duże znaczenie dla Sary ma 
również znajomość z instruktorką i organizatorką 
pokazów jazdy hiszpańskiej w Polsce – panią Anną 
Izdebską, którą poznała przy okazji jednego  
z występów zespołu „Green Seaid” w stadninie koni 
w Zbrosławicach. Sara wraz ze swoim zespołem 
zaczęła występować u boku pani Anny. 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

NOWE ORGANY JUŻ GRAJĄ! 
 

11 grudnia w kościele pw. św. Antoniego  
w Tworogu odbyła się inauguracja 
odrestaurowanych organów zabytkowych firmy 
Schlag und Söhne. Na ten moment parafianie 
oraz duchowni czekali 2,5 roku. Na uroczystość 
został zaproszony biskup gliwicki Jan Wieczorek, 
ks. Franciszek Koenig oraz prof. Julian 
Gembalski. Proboszcz Kazimierz Góral 
podziękował wszystkim, którzy pomagali przez 
ten długi czas w realizacji przedsięwzięcia, 
szczególnie prof. Gembalskiemu. 

Po wygłoszeniu homilii nastąpił kulminacyjny 
moment spotkania – błogosławieństwo organów. 
Biskup podszedł pod nawę główną i spoglądając  
w górę na instrument pobłogosławił go. 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert prof. Juliana 
Gembalskiego z Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Profesor występował z koncertami w Europie i USA. 
Nagrał ok. 40 płyt, zrealizował również cykl nagrań 
radiowych pt. „Antologia organów na Górnym 
Sląsku”. Obok działalności artystycznej jako 
organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się 
praca naukowa i dydaktyczną. Jest założycielem 
pierwszego w Europie środkowo-wschodniej 
muzeum organów. Od wielu lat pełni też rolę 
Archidiecezjalnego Wizytatora organów  
i organistów. 
 

– Mówi się, że organy to wielka orkiestra. 
Rzeczywiście, można z nich wydobyć dźwięki 
symulujące flety, instrumenty smyczkowe, a nawet 
kontrabas – wyjaśniał podczas krótkiego wstępu. 
Tworoski instrument zawiera 600 piszczałek. 
Ponieważ to wierna replika tych z początku XX w., 
został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków. 
Renowację wykonała firma organmistrzowska inż. 
Henryka Hobera z Olesna. W programie koncertu 
znalazły się utwory znanych kompozytorów z XVII, 
XVIII i XIX w. oraz improwizacja prof. Gembalskiego.  
 

Zdjęcia wykonała i udostępniła Anna Paras 

– Adwent to czas wsłuchiwania się w słowo 
Boże – mówił przed nabożeństwem ks. Franciszek 
Koenig. Tego dnia „wsłuchiwanie się” nie tylko  
w słowo, ale i muzykę nabrało wyjątkowego 
znaczenia. Tłumnie zgromadzeni na nabożeństwie 
adwentowym po raz pierwszy usłyszeli dźwięk  
odrestaurowanych organów. To historyczny moment, 
który warto zapamiętać. Nowy instrument ma służyć 
parafii przez kolejne sto lat. 

– To, że tak licznie przybyliście na uroczystość 
świadczy o tym, że rozumiecie jak ważne  
w chwaleniu Boga jest wsparcie instrumentu. Śpiew 
to ważna część liturgii i towarzysz oddawania czci 
Bogu. Św. Augustyn twierdził, że ten kto śpiewa 
poprawnie, pięknie, z miłością, ten dwa razy się 
modli – mówił podczas homilii Biskup. 
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KURIER 
TWG KULTURALNIE 

HISTORIA, TRADYCJE, 
ZABYTKI TWOROGA, CZ. 2 

 
Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiamy drugą 

część spotkania Mniejszości Niemieckiej  
w ramach Projektu „Historia, Tradycje, Zabytki 
Tworoga przed II Wojną Światową”. Fryderyk 
Zgodzaj podczas prelekcji przybliżył historię 
tworoskiego pałacu, w którym obecnie znajduje 
się Urząd Gminy.  
 

W Tworogu, po prawej stronie probostwa, przy 
tzw. placu św. Walentego stoi budynek z XVIII w., 
który był w połowie spichlerzem i więzieniem. 
Więzienne kraty i ślady po bramie wjazdowej 
zachowały się do dzisiaj.  Miejsce to nazywano „altes 
Schloβ”. Oprócz lokalnego nazewnictwa, o starym 
zamku wspomina tylko ks. Hoscheck (miejscowy 
kronikarz). Pisze w 1796 r.: „Był inny zamek zwany 
starym lub mniejszym, który stał niegdyś niedaleko 
od zamku większego”. Czy wspomniane spichlerzo-
więzienie stoi na miejscu starego zamku? Bardzo 
prawdopodobne. W ogrodzie można znaleźć 
fundamenty budynku, który mógł nim być. Kilkaset 
metrów dalej przed 1679 r. został wybudowany drugi 
zamek. Prawdopodobnie dokonał tego hrabia Georg 
Leonhard von Colonna. Ks. Hoscheck tak opisuje 
budowlę: „(5) nie bardzo rozległy, jednak regularnie 
zgodnie ze sztuką budowlana wystawiony (5). Na 
środku placu przed zamkiem, wymurowana kolumna, 
na szczycie której przedstawiona jest figura 
Niepokalanej Świętej Dziewicy (5)”. Kolumna ta 
najprawdopodobniej znajduje się obecnie na 
cmentarzu przykościelnym.  Wiemy też, że na placu 
przyzamkowym znajdowały się okazałe drzewa. 
Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj i otaczają 
kapliczkę. Jak dokładnie wyglądał zamek nie 
wiadomo, nie odnaleziono żadnych dokumentów  
o tym mówiących. Niektórzy zastanawiają się czy 
stara tworoska pieczęć przedstawiająca zamek, 
odzwierciedla autentyczny wygląd zewnętrzny, czy 
jest to tylko symbol.  
 

W 1802 r., kiedy właścicielem był hrabia Philipp 
von Colonna, budynek został przebudowany  
i podwyższony prawdopodobnie przez mistrza 
budowniczego Friedricha Wilhelma Degnera. Zamek 
nabrał nowego blasku. Wykonano go w stylu 
klasycystycznym z zewnętrznym otynkiem gładkim,  
z dachem mansardowym krytym gontem, w pośrodku 
ryzalit z głęboką wnęką i balkonem wspartym na 
kanelowanych kolumnach.  
 

Z czasów budowy balkonu zachowała się 
legenda o dziecku, które z niego spadło i nie odniosło 
poważnych obrażeń. Uznano to za cud i w podzięce 
 

naprzeciw zamku ustawiono figury trzech świętych, 
które z czasem przeniesiono bliżej kościoła.  

 
Zamek posiada układ dwutraktowy, w środku  

z korytarzem. Ok. 1805 r. został pomalowany 
prawdopodobnie przez Adalberta Longiusa 
Hoeckera. Według legendy pomagali mu 
napoleońscy żołnierze, będący w tym czasie  
w niewoli. W zamian obiecano im wcześniejszy 
powrót do domu. W niektórych pokojach fasety na 
sufitach i polichromia na ścianach przedstawiały 
motywy m.in. mitologiczne i biblijne. Książęce 
apartamenty mieściły się na piętrze w środkowej 
części. Reszta pomieszczeń służyła jako biura 
administracji książęcej, sądu oraz policji. Na parterze 
po prawej stronie znajdowała się ewangelicka 
kaplica. Budynek ma 50,70 m. długości i 20 m. 
szerokości. W parku od strony południowej była 
dobudowana do zamku obszerna oranżeria. Po 
wschodniej stronie znajdował się tunel łączący 
zamek z pańską gorzelnią (dziś sklep „Karolina”). Do 
dzisiaj zachowała się jego część.  
 

W czasie panowania hrabiego Colonny 
rozpoczął się wielki marsz Napoleona na Moskwę,  
a później odwrót wojsk zdziesiątkowanych przez 
cholerę. Według zapisków ks. Hoschecka podczas 
deszczowej nocy z 29 na 30 listopada 1806 r. na 
placu zamkowym zatrzymało się 60 napoleońskich 
żołnierzy.  
 

Kolejnymi właścicielami zamku byli kolejno 
Charlotta brn Gastheimb (od 1807 r.), a potem jej 
mąż Karl brn  Gastheimb. W 1818 r. zamek  
w Tworogu przechodzi w ręce hrabiego Andreasa 
Renarda, który zyskał na Śląsku sławę m.in. jako 
współinicjator i współudziałowiec budowy linii 
kolejowej Tarnowskie Góry-Opole. To właśnie na 
jego cześć w XIX w. nazwano ulicę biegnącą  
z Brynka przez Tworóg do Kieleczki i przechodzącą 
przez tory (Renard Straβe, obecnie ul. A. Renarda). 
W 1826 r. Tworóg nabył książę Adolf zu Hohenlohe-
Ingelfingen z Koszęcina. Z tego czasu pochodzi 
legenda o zamurowanej żywcem służącej, która 
spodziewała się jego dziecka. Kolejnym właścicielem 
od 1873 był syn Adolfa, książę Friedrich Wilhelm,  
a od 1895 r. wnuk, książę Karl Gottfried.I Wojna 
Światowa nie wyrządziła zamkowi krzywdy, dopiero 
III Powstanie Śląskie pozostawiło po sobie pamiątki. 
Pod koniec powstania w zamku mieściła się kwatera 
sztabu Grupy „Północ” Wojsk Powstańczych. Kiedy 
sztab opuścił zamek, nadawał się on do gruntownego 
remontu. W piwnicach trzymano członków 
„Selbstschutz”, w holu na parterze trzymano konie. 
Remont przeprowadzono w latach 1922-23. W parku 
zlikwidowano oranżerię, do której można było 
wchodzić m.in. od piwnicy środkowym wejściem. 
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Warto, bo jest to wspólne dzieło wielu 
mieszkańców Gminy.  – Zdjęcia wykonano na terenie 
Gminy i jej pograniczu, w większości przez 
amatorów. Dlatego jest taki cenny. Bardzo się cieszę, 
że w projekcie tym uczestniczyły osoby, w których 
działaniach dostrzec można miłość do tych okolic  
i bezinteresowne zaangażowanie. Za co jestem im 
wdzięczna – mówi koordynator wydania, Joanna 
Leksy. Fotografie nieodpłatnie udostępnili uczestnicy 
konkursu fotograficznego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg:  
Jolanta Wawrzeniec, Wiesław Klause, Tomasz 
Kierkowicz, Grażyna Skowron, Monika Kobędza,  
a także osoby nie biorące udziału w konkursie – 
Anna Paras, Joanna Leksy oraz Damian i Krzysztof 
Pilarscy. Autorzy uwiecznili za pomocą kliszy 
fotograficznej to, czego na co dzień nie dostrzegamy, 
a co jest obok nas. To unikatowe budynki, urokliwe 
pejzaże, portrety zwierząt zamieszkujących nasze 
lasy. Wszystko uzupełnione dwujęzycznym 
komentarzem.  Dodajmy tylko, że choć tekst jest tylko 
uzupełnieniem publikacji, znajdziemy w nim wiele 
informacji historycznych, konsultowanych  
z Fryderykiem Zgodzajem.   
 

Publikacja jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O zdobycie 
środków finansowych oraz rozliczenie zadbały Beata 
Kwiecińska oraz Daria Olczyk. Joanna Leksy była 
pomysłodawcą oraz odpowiadała za koordynację 
wydania i jego stronę artystyczną. Nakład wynosi 
1000 egzemplarzy. Album nie będzie dostępny  
w sprzedaży. Będzie natomiast wykorzystywany m.in. 
jako nagroda w różnych konkursach.  
 

To pierwsza tego typu publikacja w Gminie, ale 
jak zaznacza Joanna Leksy, nie ostatnia. Planuje się 
wydanie kolejnego albumu, tym razem dotyczącego 
Gminy sprzed lat. Już dzisiaj zbierane są materiały, 
dlatego apelujemy do mieszkańców o wsparcie 
projektu. Wszystkich, którzy posiadają zdjęcia sprzed 
lat przedstawiające dziadków lub pradziadków  
w strojach tradycyjnych, budynki, ulice, ważne 
wydarzenia (święta, imprezy okolicznościowe) itp., 
prosimy o ich udostępnienie. Zdjęcia można 
przynosić do pokoju 102 w Urzędzie Gminy lub 
przesyłać zeskanowane na adres 
joannaleksy@tworog.pl.   
 

BARBÓRKA ŚWIĘTA  
O GÓRNIKACH PAMIĘTA 
 

Jak co roku 4 grudnia, górnicy z naszej 
gminy obchodzili Barbórkę. Święto zaczęło się 
tradycyjnie przemarszem z Gminnego Ośrodka 
Kultury do kościoła parafialnego w Tworogu. 
Górnikom w galowych mundurach  
i charakterystycznych czapkach z piórami 
towarzyszyła orkiestra.  

 

 Po II Wojnie Światowej widoczne były jeszcze 
chodniki po byłym pasażu i pozostałości muru. Nowo 
otynkowany budynek otrzymał boniowane naroża,  
a od frontu nad dwoma oknami faliste naczółki. Dach 
ponownie pokryto gontem. W piwnicy zlikwidowano 
drugie schody  i drzwi wychodzące na hol. W holu 
natomiast wykafelkowano podłogę, pojawiły się też 
nowe dębowe schody, które służą do dzisiaj. Te 
same kafelki, które wykorzystano na zamku, znajdują 
się w kościele parafialnym. Polichromie ozdabiające 
ściany zamalowano. Jak na razie odsłonięto 
ponownie tylko te, które znajdują się w gabinecie 
Wójta (zdj. powyżej). 
 

W 1945 r. do Tworoga weszła Armia Czerwona. 
Nie interesowała się jednak zamkiem, dlatego pierwsi 
lokatorzy wprowadzili się do niego już w marcu. 
Książęcy zamek zamieniono w blok mieszkalny, 
przez co powoli zamieniał się w ruinę. Nikt nie 
szanował „niczyjej” własności – w apartamentach 
książęcych hodowano gęsi, w jednym z pokoi 
urządzono rożen na parkiecie. Kiedy dach zaczął 
przeciekać lokatorzy zaczęli się wyprowadzać.  
W 1977 r. Urząd Gminy mieścił się w budynku 
obecnego Banku Spółdzielczego. Ze względu na 
niewielką ilość miejsca zaczęto stopniowo adaptować 
zamkowe pomieszczenia na biura. Podjęto również 
starania u konserwatora zabytków  
o przeprowadzenie remontu. Zmieniono dach na 
blaszany, sukcesywnie remontowano kolejne pokoje  
i otynkowano budynek. Obecnie władze gminne są 
na etapie planowania kolejnego remontu zamku. 

 
Kolejne spotkanie poświęcone historii Tworoga 

odbędzie się 23 stycznia o godz. 16 w GOK  
w Tworogu. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

„SKARBY GMINY TWORÓG” 
 

Na przełomie listopada i grudnia Urząd 
Gminy wydał album „Skarby Gminy Tworóg”. 
Jest to zbiór reprezentatywnych zdjęć 
ilustrujących różnorodność oraz bogactwo 
przyrodnicze i architektoniczne Gminy. Album 
znajdzie się w bibliotekach szkolnych oraz  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu  
i wszystkich jej filiach. Już dzisiaj zapraszamy do 
zapoznania się w wydawnictwem.  
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Jak wyglądały konkurencje? Uczestnicy losowali 
tekst, który należało uzupełnić wyrazami 
obcojęzycznymi lub gwarą. Najlepiej spisały się szkoła 
z Wojski i Tworoga, które otrzymały najwyższą liczbę 
punktów (6), szkoła z Boruszowic zajęła drugie 
miejsce zdobywając 5 punktów. Nie zabrakło także 
quizu kolędowego „Jaka to melodia”? Zadanie 
polegało na podaniu tytułu kolędy, ale uwagaR  
w gwarze śląskiej. Kolejna konkurencja polegała na 
ozdobieniu choinki wylosowanym zestawem ozdób  
w języku niemieckim, angielskim i gwarze. Uczniowie 
bez problemu sobie z tym poradzili. Podobnie  
z ostatnim zadaniem polegającym na ułożeniu  
w obcym języku życzeń świątecznych. Zwycięzcami 
konkursu zostali uczniowie z SP w Wojsce, drugie 
miejsce zajęły szkoły z Tworoga i Boruszowic, a na 
trzecim znaleźli się goście z SP w Krupskim Młynie.  
 

Rywalizacja minęła w  świątecznej atmosferze. 
Wśród bożonarodzeniowych dekoracji nie zabrakło 
pięknie przystrojonego kominka oraz stołu, przy 
którym po ogłoszeniu wyników zorganizowano 
spotkanie opłatkowe. Konkurs językowy oprócz wiedzy 
dostarczył wszystkim sporą dawkę dobrej zabawy. 
  

„A PODOBNO JEST GDZIEŚ 
ULICA WIELKIEJ KOLĘDY”  
 

Tak pisał K. I. Gałczyński w wierszu „Powrót”. 
Znaczący to tytuł, znaczące słowa, bo każdy z nas co 
roku wraca do pięknych przeżyć, głębokich wzruszeń 
podczas tych najpiękniejszych ze świąt. Trzeba 
zatrzymać się, zadumać nad cudem w Betlejem, 
trzeba łzę uronić i pochylić się nad betlejemską 
stajenką, by odkryć, że stać nas jeszcze na radość, 
dobroć kierowaną ku drugiemu człowiekowi. 
 

– Przed kościołem, pod figurą Najświętszej Marii 
Panny, złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za 
zmarłych kolegów – mówi Bertold Kubitza, 
emerytowany górnik z Tworoga i przewodniczący 
tworoskiej Mniejszości Niemieckej. Następnie odbyła 
się uroczysta msza św. w intencji górników i ich 
rodzin. Na ołtarzu oprócz sztandarów znalazła się 
figura św. Barbary. Zwieńczeniem uroczystości była 
biesiada w sali OSP. Oczywiście przygrywała 
orkiestra, a na stołach tradycyjnie pojawiło się piwo, 
bułka i kiełbasa. W tym roku górnicze święto wypadło 
w niedzielę. – Barbórka w niedzielę to rzadkość. 
Ostatnia taka odbyła się chyba 20 lat temu. Wtedy na 
obchody przyjechał biskup, od którego dostałem 
książkę modlitewną. Mam ją do dzisiaj – wspomina 
Bertold Kubitza. 
 

ŚWIĄTECZNY KONKURS 
JĘZYKOWY 
 

„Coraz bliżej święta” – pod takim hasłem 16 
grudnia w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył 
się międzyszkolny konkurs językowy. Była to już 
jego druga edycja. Oprócz gospodarzy  
w konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych w Wojsce, Boruszowicach  
i Krupskim Młynie.  
 

Celem spotkania było doskonalenie umiejętności 
językowych. Uczestnicy musieli wykazać się 
znajomością języka angielskiego, niemieckiego,  
a także gwary śląskiej, co wcale nie jest takie łatwe. 
– To właśnie nazewnictwo śląskiej gwary przysparza 
dzieciom najwięcej trudności – powiedziała dyrektor 
szkoły, Małgorzata Ziaja.  

 

Takie emocje towarzyszyły wszystkim 
współpracującym podczas przygotowania pięknego 
poetycko-muzycznego spektaklu jasełkowego,  
w którym biblijne słowa i sceny z Księgi Rodzaju, 
ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym 
splotły się z historią Narodzenia Pańskiego. To cud  
w Betlejem doprowadził syna marnotrawnego, do 
nawrócenia, powrotu do domu. Premiera spektaklu 
zespołu teatralnego Bez-Miary przygotowana przez 
Kornelię Sobel, Jolantę Winkler i Annę Rogalę-Goj 
miała miejsce podczas wieczoru opłatkowego, 
 



 11 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Przedszkolaki zdobywały podstawową wiedzę o tym 
miejscu. Potrafią już m.in. znaleźć wyspę na mapie. 
Kolorowały również flagę, tworzyły znak polsko-
haitański, którym udekorowana została cała sala.  

 
Bal rozpoczęto zabawą integracyjną „Czy duzi, 

czy mali...”, która połączyła wszystkie dzieci 
niezależnie od wieku, koloru włosów i oczu. Dzieci 
odpowiadały na pytania quizu, którego celem było 
podkreślenie takich cech jak wrażliwość, szacunek, 
akceptacja, otwartość, zrozumienie, empatia. Nie 
zabrakło gier z balonem i tańca z kokosem. Dzieci 
śpiewały również piosenki o Basi, a na zakończenie 
odpoczywały przy relaksacyjnej muzyce „Haitański 
masaż” z repertuaru Klazna – Zabawa i Muzyka. 
 

Uczestnicy Basiowego Balu na zakończenie 
otrzymali pamiątkowy „Dyplom Przyjaciela Basi  
i znawcy zwyczajów haitańskich”. 

oprac. Teresa Adamczyk 
 

GIMNAZJALNE SUKCESY 
 

Uczennice Gimnazjum w Brynku  kolejny już raz 
odniosły sukces w powiatowym konkursie 
„Gimnazjalne Rozmaitości” organizowanym przez 
Bibliotekę i  Zespół Szkół w Krupskim Młynie.  
W kategorii praca plastyczna I miejsce zdobyła 
Weronika Swoboda, a III miejsce Anna Barszcz.  
W kategorii literackiej na III miejscu znalazła się 
Agata Szewczyk, a wyróżnienie zdobyła Nikola 
Gorczycka. 
 

W półfinałach  rejonowych konkursu gwarowego 
organizowanego przez Spichlerz Górnego Śląska 
szkołę reprezentowała Daria Jajecznica, która 
zakwalifikowała się do finału, w którym zajęła  
III miejsce. Ponadto M. Śliwiński i D. Jajecznica  
zakwalifikowali się do rejonowego etapu konkursu 
przedmiotowego z geografii.  
 

Uczennice klasy II a, Ania Turek i Kasia 
Sowińska, są laureatkami Konkursu Literackiego: 
„Hospicjum, podaruj swój czas”. W kategorii 
poetyckiej dziewczęta zajęły I i II miejsce. Podczas 
uroczystego podsumowania, które odbyło się  
w siedzibie Hospicjum Królowej Pokoju  
w Tarnowskich Górach, Ania i Kasia odczytały swoje 
teksty. Wywołały one wzruszenie i pobudziły do 
refleksji nad postawą wobec potrzebujących pomocy. 

 

pracowników Gimnazjum w Brynku i zaproszonych 
gości, wśród których nie zabrakło władz gminy, 
emerytów i przyjaciół szkoły. Spotkanie odbyło się  
15 grudnia, a uświetnili je również uczniowie uczący 
się dodatkowo języka niemieckiego, śpiewający 
kolędę „Cicha noc” w języku mniejszości niemieckiej 
oraz uczeń klasy IIc Szymon Nitka, który przygotował 
mini-recital kolędowy. 

Anna Rogala-Goj 
 

BO WSZYSTKO MA SWÓJ 
KONIECW 
  

22 września rozpoczęliśmy projekt „Droga 
wartości poprzez opowiadanie Charlesa Dickensa – 
Opowieść Wigilijna”. Opiekunami projektu były: pani 
Kornelia Sobel i Jolanta Winkler. Zespół składał się  
z 7 osób: Marta Ciba, Nikola Gorczycka, Anna Zyzik, 
Wiktoria Wolwowicz, Anna Chęcińska, Daria 
Jajecznica oraz Weronika Sobota. Początki były 
trudne, ale dzięki zgranej grupie i miłej atmosferze  
w zespole stworzyliśmy przedstawienie. 
 

Ciągłe próby i dopracowywanie wszystkiego, 
aby całość wypadła jak należy, nie poszło na marne. 
Przedstawiony przez nas 28 i 29 listopada (w Dniu 
Wymiany Doświadczeń) spektakl był wielkim 
zaskoczeniem  zarówno dla nauczycieli, jak  
i uczniów.  

 
Projekt został ukończony i 1 grudnia 

podsumowany ankietami. Przekazane wartości 
dotarły do większości widzów. Cieszą nas pozytywne 
i poprawne odpowiedzi, bo jest ich sporo. Mamy 
nadzieję, że przesłanie płynące ze spektaklu zostało 
pozytywnie odebrane. Na 46 osób wypełniających 
ankietę, aż 84% uzyskało prawidłowe odpowiedzi. 
Najlepiej z klas pierwszych poradziła sobie klasa I B, 
z czego ogromnie się cieszymy.  
 

Spektakl był również wystawiony 14 grudnia  
w Miedarach w Domu Pomocy Społecznej.  
W styczniu planujemy z całą grupą udać się także na 
przesłuchania w Pyskowicach. Bardzo jesteśmy 
zadowolone ze współpracy i trudu włożonego w ten 
projekt. 

Nikola Gorczycka 
 

HAITAŃSKI BASIOWY BAL 
PASIASTYCH 
 

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
po raz drugi uczestniczyły w organizowanym 
przez Wydawnictwo LektorKlett „Basiowym Balu 
Pasiastych”. W tym roku bal odbywał się pod 
hasłem "Haitański Basiowy Bal Pasiastych"  
w oparciu o książkę "Basia i kolega z Haiti" 
wydanej przez Wydawnictwo Egmont. 
 

Titi − bohater książki, to nowy kolega Basi, który 
przyjechał do Polski po trzęsieniu ziemi na Haiti. 
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Dochód z koncertu przeznaczono na potrzeby 
zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Stolarzowicach. 
Gośćmi specjalnymi byli jego wychowankowie wraz  
z opiekunami.  

 
Głównymi organizatorkami spotkania były Dzieci 

Maryi, przy udziale wielu osób m.in. nauczycieli  
i wychowawców ze Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola w Boruszowicach, rodziców oraz 
samych wykonawców. Na zakończenie mogliśmy 
posłuchać koncertu boruszowickiej orkiestry pod 
przewodnictwem pana R. Opary i A. Nitki.  
 

KONCERT NOWOROCZNY 
 
Tradycyjnie w sylwestrowe południe przed 

Urzędem Gminy pojawiła się tworoska orkiestra 
dęta. Koncert i działalność orkiestry skłoniły z-cę 
wójta, Klaudiusza Wiedera, do refleksji. 
Przeczytajcie.  

 

PREZENT DLA DARKA 
 

O 14-letnim Darku Kaszubie z Brynka 
cierpiącym na dziecięce porażenie mózgowe 
pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach TWG 
Kuriera, apelując do mieszkańców Gminy  
o pomoc. W grudniu z pomocą Darkowi 
pospieszyła Szkoła Podstawowa w Tworogu.  
 

15 grudnia o godz. 17 rozpoczęły się 
semestralne spotkania klasowe, połączone  
z kiermaszem świątecznym, z którego dochód został 
przeznaczony na rehabilitację Darka Kaszuby. Kram 
oferował własnoręcznie wykonane ozdoby i kartki 
świąteczne oraz pachnącą jemiołę. Można było także 
napić się kawy i zjeść pyszne ciasto upieczone przez 
rodziców uczniów. Uczniom udało się uzbierać  
950 zł. Można powiedzieć, że dali w ten sposób 
Darkowi niezapomniany prezent pod choinkę. 
 

Na kiermaszu obecny był Darek ze swoją 
mamą, by złożyć serdeczne podziękowania Szkole 
Podstawowej i wszystkim, którzy okazali serce. 
 

KONCERT CHARYTATYWNY 
W BORUSZOWICACH 
 

„Panie daj nam chleb” to hasło koncertu, 
który rozbrzmiewał w boruszowickim kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej  
w niedzielne popołudnie 18 grudnia. 
 

Koncert rozpoczął się o godz. 17. Wnętrze 
kościoła wypełnili Izraelici, w role których wcieliły się 
dzieci i młodzież. Występ rozpoczął się po wspólnej 
modlitwie. Przygotowali go uczniowie z SP  
w Boruszowicach, przedszkolaki z miejscowego 
przedszkola, Dzieci Maryi oraz młodzież.  
 

W repertuarze znalazły się piosenki religijne 
znanych wykonawców, które podkreślały adwentowo-
bożonarodzeniowy charakter spotkania. Tegoroczny 
koncert połączono z jarmarkiem świątecznym, na 
którym można było kupić świąteczne ozdoby oraz 
pierniczki przygotowane przez mieszkańców 
sołectwa.  
 

Stojąc  u progu nowego roku, postanowiłem 
napisać kilka słów na temat naszej tworoskiej 
orkiestry, która jak co roku uświetniła swoją grą 
minione święta. Rozmawiając z gośćmi 
odwiedzającymi  Tworóg w okresie świątecznym i nie 
tyko, częstokroć słyszałem jak zazdroszczą nam, że 
tu, w naszych śląskich parafiach, można usłyszeć 
orkiestry dęte. Orkiestry te cechuje wyjątkowa 
atmosfera jedności wśród jej  członków, co przekłada 
się na dobrą grę, a ich aranżacje znanych utworów, 
zachwycają nawet ludzi, którzy na muzyce nie znają 
się wcale.  
 

Słuchając  sylwestrowego  koncertu naszej 
orkiestry przed Urzędem Gminy cieszyłem się, że 
większość jej członków stanowią młodzi ludzie − 
uczniowie i studenci  −  co pozwala  z nadzieją 
patrzeć w przyszłość orkiestry. Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie ogromna praca Pana Jana 
Mańki, który ogarnięty pasją muzykowania, z wielką 
cierpliwością uczy gry na instrumentach 
najmłodszych członków orkiestry. Bardzo dziękuję  
muzykantom naszych gminnych orkiestr z  Tworoga, 
Kotów i Boruszowic za ich pracę i chęć wspólnego 
grania. Dziękuję takim ludziom jak Pan Mańka, którzy 
społecznie dbają o nasze śląskie tradycje. 

 
Klaudiusz Wieder 
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W tej chwili złożone są dwa wnioski  
o dofinansowanie – pierwszy dotyczy rozbudowy  
i wymiany placu zabaw, a drugi modernizacji 
oświetlenia przy ścieżkach spacerowych na 
energooszczędne, wybrukowania parkingu oraz 
doprowadzenie bezprzewodowego Internetu. 
 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
W SP W TWOROGU 
 

Szkoła XXI wieku nieustannie zmienia się  
i ewoluuje. W zdominowanym przez technikę świecie, 
dyrektorzy szkół i nauczyciele nieustannie poszukują 
nowych rozwiązań, mających na celu przyciągnięcie 
uwagi młodego człowieka oraz wpojenie mu 
podstawowych wartości.  W naszej szkole we 
wrześniu 2009 r. został założony Szkolny Teatrzyk 
Lalek „Pacynka”. Stanowi on już dziś sprawdzoną 
formę zajęć dodatkowych, która od początku istnienia 
przyciąga sporą liczbę uczniów, pragnących  
w sposób aktywny rozwijać swoje zdolności  
i zainteresowania teatrem. Sięgnięcie po formę teatru 
lalkowego, znaną w Polsce od wieków,  
a jednocześnie tak rzadko już dziś wykorzystywaną  
w procesie edukacji młodego pokolenia, stało się 
sposobnością do wdrożenia w naszej szkole 
innowacji pedagogicznej. Jej głównym celem jest 
wykorzystanie terapeutycznych walorów ekspresji 
teatralnej do kształcenia życia wewnętrznego dzieci, 
rozwoju ich osobowości oraz wrażliwości estetycznej 
i moralnej.   
 

Program „Wykorzystanie terapeutycznych 
walorów teatru lalki w pracy z dziećmi o różnych 
potrzebach edukacyjnych” został przyjęty przez 
Kuratorium Oświaty do realizacji od września 2010 r. 
do czerwca roku 2012. Objęci nim zostali uczniowie 
klas IV i V.  W innowacji wspólnie uczestniczy grupa 
dzieci o różnych oczekiwaniach edukacyjnych, które 
poprzez zabawę w teatr rozwijają swoje zdolności, 
pokonują własne bariery i zahamowania oraz  
w sposób społecznie akceptowalny odreagowują 
nagromadzone emocje. Podczas prowadzonych 
warsztatów dzieci uczą się techniki operowania 
teatralną lalką, wyrabiają umiejętność wyrażania 
emocji przez słowa, gesty i ruch, ćwiczą sprawne 
posługiwanie się językiem ojczystym oraz językiem 
gwary, zapoznają się z tradycją i kulturą kraju oraz 
regionu. Wspólne przygotowanie przedstawień 
integruje zespół, wdraża do współpracy i uczy 
odpowiedzialności za pracę własną i innych. Zajęcia 
Teatru Lalek, na których realizowana jest innowacja, 
cieszą się dużą popularnością. Dzieci przychodzą na 
nie chętnie i biorą w nich aktywny udział, chętnie 
uczą się nowych ról, wnosząc własny wkład  
i pomysły w powstanie kolejnych przedstawień.  
 

GRUNT TO SPORT 
 
Gmina Tworóg przejęła nieodpłatnie  

z Agencji Nieruchomości Rolnych ponad 5,3 ha 
gruntów przyległych do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. 22 grudnia 
podpisano w tej sprawie akt notarialny. Jak duży 
jest to obszar najlepiej uzmysłowi fakt, że do tej 
pory „Brzeźnica” zajmowała 1,6 ha  (nie licząc 
terenu, na którym stoją domki letniskowe). 
Przejęta ziemia za kilka lat ma się zamienić  
w kompleks sportowo-rekreacyjny uzupełniający 
dotychczasową ofertę Ośrodka „Brzeźnica”. 

 
Sprawa miała zostać sfinalizowana już w 2010 

r., jednak postanowiono czekać. W międzyczasie 
zmieniły się przepisy, który okazały się bardzo 
korzystne dla Gminy. Dzięki temu zamiast 3 ha, 
przekazano ponad 5 ha. Wartość gruntów przekracza 
300 tys. zł. Administratorem i inwestorem będzie 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu. W ramach 
zagospodarowania terenu w kolejnych latach będą 
tam powstawać: boisko do piłki nożnej, stanowiska 
wędkarskie, boiska do siatkówki plażowej, drogi 
wewnętrzne, plac zabaw, minigolf, korty tenisowe  
i miejsce wybrukowane pod scenę. W planach jest 
również stworzenie drugiego wejścia oraz parkingu. 
Wartość zagospodarowania przekracza 500 000 zł. 

 
Wkład własny ZUK-u będzie prawdopodobnie 

wynosić 25-30% wartości inwestycji. Jest to tyle, ile 
Zakład może zaoszczędzić dzięki zwolnieniu  
z podatku, o który się stara. Pozostałe pieniądze to 
środki zewnętrzne, które trzeba będzie pozyskać. Nie 
oznacza to, że uwaga inwestora skupi się tylko na 
„nowej” części Ośrodka. „Brzeźnica” jest nieustannie 
unowocześniana i dostosowywana do potrzeb 
użytkowników.  
 

Foto. Wójt Eugeniusz Gwóźdź podczas podpisywania aktu 
notarialnego.  

NA BIEśĄCO 
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ŚWIĄTECZNE DEKORACJE 
PRZEZ URZĘDEM GMINY 
 

Świąteczna dekoracja przed Urzędem Gminy 
każdego roku jest inna. Dba o to Fryderyk Zgodzaj. 
W tym roku zrobił to już po raz piętnasty. – Pomysły 
pojawiają się w różnych momentach roku, jak coś 
wpadnie mi do głowy szkicuję i chowam do szuflady 
– mówi. Do ozdobienia zamku wykorzystuje iglaki 
(głównie świerk i jodłę). Efekt najlepiej podziwiać po 
zachodzie słońca kiedy zapalane są lamki 
choinkowe.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Pokonując tremę przed występami publicznymi, 
chętnie biorą udział w konkursach artystycznych,  
w czasie których mogą zaprezentować swoje 
umiejętności, nawet gdy wiąże się to z poświęceniem 
własnego czasu wolnego od zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych.   

 
Teatrzyk ma już na swoim koncie wiele 

sukcesów, w tym I miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Widowisk Bożonarodzeniowych, a ostatnio 
– I miejsce w eliminacjach rejonowych ogłoszonego 
przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora 
Oświaty Konkursu na Małą Formę Teatralną  
o Tematyce Profilaktycznej. Dużą atrakcją 
realizowanej innowacji okazały się także 
organizowane przez szkołę wyjazdy na 
przedstawienia wystawiane przez twórców 
profesjonalnych: Teatr Edukacji im. Adama 
Mickiewicza z Wrocławia oraz aktorów Opolskiego 
Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu. 
Uczniowie mieli więc możliwość bezpośredniego 
obcowania z teatrem i poznania teatru lalki od kulis.   
Przed zespołem jeszcze wiele planów, które mamy 
nadzieję zrealizować w kolejnym roku. Choć sam 
zespół zmienia się, gdyż z żalem wypuszczamy spod 
naszych skrzydeł kolejnych absolwentów, co roku 
udaje się nam stworzyć zgraną grupę, chętną do 
wspólnej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań. 
Wiemy także, że sama innowacja przyniesie jeszcze 
wiele efektów, o których szerzej będziemy mogli 
opowiedzieć pod koniec jej realizacji.  

 
Hanna Pawełczyk 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
 

Osoby, które cenią sobie oryginalne pomysły 
na prezenty, mogły skorzystać z oferty Kiermaszu 
Światecznego, który odbył się 16 grudnia w GOK 
w Tworogu.  
 

Była ręcznie wykonana biżuteria, serwetki 
robione na szydełku, bombki ręcznie zdobione, 
bożonarodzeniowe aniołki i dzwoneczki. Nie zabrakło 
również światecznych stroików i gadżetów 
dekoracyjnych wykonanych techniką decoupage.  
 

Poza wystrojem zewnętrznym w holu Urzędu 
Gminy zawsze stoi okazała choinka. Świąteczna 
atmosfera panuje również na placu zabaw. 
Tradycyjnie pojawiła się tam choinka przygotowana 
przez Koło Emerytów.  
 

WIGILIA W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 
 

Spotkanie przy stole wigilijnym to już długa 
tradycja naszego przedszkola.  
 

W tym dniu dzieci oglądają „Jasełka” 
przygotowane przez grupę „starszaków”, które 
opowiadają o historii Narodzenia Dzieciątka. W ciszy 
i skupieniu słuchają kolęd tradycyjnych i tych 
śpiewanych przez współczesnych wykonawców. 
Wspólnie zasiadają do stołu, łamią się opłatkiem  
i częstują daniami wigilijnymi: zupą, rybą, kapustą  
z grzybami, makówkami.  
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Zgodnie ze świąteczną tradycją, były także prezenty. 
Każde dziecko znalazło pod choinką mały upominek. 
W tym dniu w boruszowickiej bibliotece było miło  
i świątecznie. Można było nie tylko wypożyczyć 
książkę, ale także pokolędować. 
 

SPOTKANIE DFK 
 

Każdego roku członkowie tworoskiej Mniejszości 
Niemieckiej spotykają się na podsumowaniu roku. 
Spotkanie zorganizowano 29 grudnia w siedzibie 
DFK. Przy poczęstunku rozmawiano o tym co działo 
się przez cały rok i planowano noworoczną 
działalność. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Potem szukają pod choinką prezentów od 
Dzieciątka, by razem grzecznie się bawić. Dzień ten 
długo pozostaje nam w pamięci.Przedstawienie 
Jasełek przygotowała grupa „starszaków” z panią 
Agnieszką Buczak. 

 oprac. Teresa Adamczyk 
 

SPOTKANIA OPŁATKOWE 
 

Świąteczna atmosfera panowała w Gminie już 
przed Wigilią. A wszystko za sprawą organizowanych 
co roku spotkań opłatkowych, na których pachniało 
bożonarodzeniowymi przysmakami. Przy opłatku 
spotkali się mieszkańcy Kotów, Nowej Wsi 
Tworoskiej, Tworoga i Świniowic. Towarzyszyli im 
przedstawiciele władz. Opłatki przygotowywali sołtysi, 
Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich. Na zdjęciu 
poniżej spotkanie świąteczne w Tworogu.  

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

Na początku grudnia zakończył się III semestr 
nauki języka niemieckiego „Samstagkurs” dla dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat. Nauka odbywała się w Biurze 
DFK w Tworogu w ciągu dziesięciu kolejnych sobót. 
Zajęcia trwały po 3 godziny. Lekcje prowadziła Anna 
Lipka-Lesz.  

 
– Kurs finansowany był przez v-ce konsulat 

niemiecki w Opolu i VDG w Polsce. Dzieci poprzez 
zabawę, śpiew i prace ręczne uczyły się języka.  
Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy 
ukończenia kursu – informuje Bertold Kubitza, 
Przewodniczący Koła DFK.  

 
Kolejne semestry nauki odbędą się w roku 2012. 

O szczegółach będziemy informować. 

WIGILIJKA W BIBLIOTECE 
W BORUSZOWICACH 
 

16 grudnia w Bibliotece  
w Boruszowicach odbyło się spotkanie 
opłatkowe, w którym wzięli udział mali czytelnicy. 
 

Dzieci w towarzystwie pani bibliotekarki zasiadły 
do świątecznie przystrojonego stołu. Przy choince i 
dźwiękach kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem. Na 
stole pojawił się biały obrus, nie zabrakło również 
świątecznych pierniczków i innych łakoci. Spotkanie 
opłatkowe było okazją do rozmowy na temat 
wigilijnych tradycji i obrzędów. 
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Sportowcy wierzą, że jest to możliwe w przyszłym 
sezonie i mają zamiar okres zimowy przeznaczyć 
na solidne przygotowania, wtedy walka o miejsce 
w pierwszej trójce może być realna.  

 
Sezon przygotowawczy rozpocznie się 

spotkaniem organizacyjnym połączonym  
z treningiem, które odbędzie się  14 stycznia 2012 r. 
Drużyny Sparty Tworóg dążą do tego, aby Klub się 
rozwijał, tym bardziej, że powstaje „Orlik” – boisko, 
na którym zawodnicy już teraz chcieliby zagrać. 
Ewenementem w skali Podokręgu Bytom jest fakt,  
iż wszyscy zawodnicy to mieszkańcy gminy Tworóg. 
Klub jest zainteresowany pozyskiwaniem nowych 
zawodników, szczególnie przydałby się dobry 
napastnik. Wszystkich zainteresowanych zarówno 
przynależnością do Klubu, jak i każdą formą pomocy, 
prosimy o kontakt z panem Henrykiem Chmielem pod 
numerem telefonu 781312608. Poniżej prezentujemy 
wyniki meczów w rundzie jesiennej. 
 

W meczu z drużyną Orzeł Nakło Śląskie, 
drużyna Sparty Tworóg zwyciężyła wynikiem 6-0. 
Szczęśliwe bramki strzelił Łukasz Chmiel (3), Michał 
Gawlik (2) i Rafał Tomczyk (1). Niestety mecz  
z drużyną Gwarek z Tarnowskich Gór Sparta 
przegrała. Gwarek Tarnowskie Góry zwyciężył ze 
Spartą wynikiem 3-0.  
 

W kolejnych rozgrywkach piłkarskich Sparta 
zwyciężyła wynikiem 4-0 w meczu z drużyną Czarni 
Kozłowa Góra. Bramki w tym meczu strzelili: Łukasz 
Chmiel (2) i Michał Gawlik (2). Mecz Sparta Tworóg 
kontra Ruch Radzionków zakończył sie remisem 1-1. 
Bramkę w tym meczu strzelił Michał Gawlik.  
Do udanych rozgrywek można zaliczyć mecz Sparty 
z Orłem Nakło Śląskie, w którym Sparta zwyciężyła  
z drużyną przeciwnika wynikiem 6-0. Bramki w tym 
meczu są zasługą następujących zawodników: 
Łukasza Chmiela (1), Michała Gawlika i Mariusza 
Machwic (po 2) oraz Mateusza Stańko (1).  
W kolejnym meczu Sparty z drużyną Gwarek  
z Tarnowskich Gór zawodnicy zremisowali 1-1. 
Bramkę strzelił Mariusz Machwic. Bardzo dobrym 
wynikiem zakończył sie mecz Sparty z drużyną 
Czarnych z Kozłowej Góry. Zawodnicy Sparty strzelili 
12 bramek drużynie przeciwnika i tym samym wygrali 
mecz wynikiem 12-0. Bramki strzelili: Łukasz Chmiel  
i Michał Gawlik (po 3 bramki), Paweł Sobania (2), 
Mateusz Stańko, Jan Pipke, Wojciech Rurański  
i Tomasz Karkocha (po 1 bramce). Ostatni mecz 
Sparta kontra Ruch Radzionków zakończył się 
wynikiem 2-0 dla Sparty. Zwycięskie bramki strzelili: 
Michał Gliwa i Łukasz Chmiel.  
 

Zawodnicy oraz trenerzy − Henryk Chmiel  
i Andrzej Matysek − zapraszają wszystkich chętnych 
z gminy Tworóg i nie tylko, na treningi trampkarzy 
1999/2000, które odbywaja się we wtorki, środy  
i piątki o godz. 15:30 na boisku w Tworogu oraz na 
treningi trampkarzy 2001 i młodszych, odbywające 
się we wtorki i piątki o godz. 16:00 w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tworogu. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

NA ZATKANY NOS 
 

Zatkany nos i bolące gardło mogą nam 
skutecznie popsuć świąteczny nastrój. O tym co 
robić, żeby nie dać się chorobie, opowiada lek. 
med. Małgorzata Sobol-Kluz z SP ZOZ  Tworóg.  
 

– Grypa jest chorobą wirusową. Zakażenie 
następuje drogą kropelkową i choroba rozpoczyna 
się nagle. Głównymi objawami są dreszcze, bóle 
głowy, kości, mięśni i stawów. Szybko rośnie 
gorączka do 39 st. C. Towarzyszy temu ból gardła, 
suchy kaszel, czasami biegunka i wymioty. Gorączka 
utrzymuje się 2, 3 dni. Grypa niepowikłana trwa  
z reguły tydzień. Czasami utrzymuje się kaszel do 14 
dni – mówi specjalista. Z kolei przeziębienie trwa 
znacznie krócej, bo zazwyczaj 1 lub 2 dni. 
Towarzyszą mu dreszcze i katar. Najczęstszą jego 
przyczyną jest przemarznięcie spowodowane 
niedostosowanym do warunków pogodowych 
ubiorem i przemoczonym obuwiem. Co zrobić żeby 
zwalczyć uciążliwe objawy? – W przypadku 
przeziębienia wystarczy się ogrzać, wziąć gorącą 
kąpiel w soli bocheńskiej lub iwonickiej, wypić gorącą 
herbatę z miodem i cytryną lub imbirem, zażyć 
witaminę C, krople do nosa i paracetamol. Grypa  
z kolei wymaga wizyty u lekarza i leczenia powikłań 
przez zastosowanie leków antywirusowych  
i antybiotyków – mówi lekarz.  
 

Dodatkowo warto stosować domowe sposoby 
takie jak: nalewka z czosnku i cytryn, maliny lub 
borówki do herbaty, herbata z lipy, miód z cytryną. 
Ale uwaga! – W przypadku dzieci, przy podawaniu 
dużej ilości miodu należy pamiętać o alergii, 
ponieważ jego nadmiar może spowodować nasilenie 
kaszlu i duszności – zaznacza Małgorzata Sobol-
Kluz. Wielu wierzy w leczniczą moc trunków na bazie 
alkoholu, czy jest w tym ziarno prawdy? Lekarz 
twierdzi, że przy przeziębieniu warto sięgnąć po coś 
ciepłego. Może to być herbata z rumem, grzane piwo 
lub wino z miodem, goździkami i cynamonem – 
oczywiście w symbolicznych ilościach! Równie 
dobrze jednak można wypić szklankę gorącego 
rosołu i przeleżeć dwa dni w łóżku.  
 

SPARTA − PODSUMOWANIE 
SEZONU c.d.  
 

W rundzie jesiennej najlepszymi strzelcami 
okazali się Michał Gawlik i Łukasz Chmiel, którzy 
strzelili po 10 bramek, Mariusz Machwic strzelił  
3 bramki, Paweł Sobania 2, natomiast Wojciech 
Rurański, Rafał Tomczyk, Jan Pipke, Tomasz 
Karkocha i Michał Gliwa po 1 bramce. Drużyny 
seniorów kl. A prowadzonej przez trenera 
Ryszarda Grześka wzięło udział 16 zespołów, 
przy czym drużyna LKS „Sparta” Tworóg 
zakończyła tę rundę 6 miejscem. Co prawda 
apetyty były na miejsce w pierwszej trójce, ale 
niestety tym razem się nie udało.  
 
 


