
TWG KURIER 
Poniedziałek, 13 lutego 2012 
Nr 47, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

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 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
  

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

BABSKI COMBER  
W NOWEJ WSI 

Jak co roku zapraszamy na zabawę 
karnawałową do Nowej Wsi 
Tworoskiej. Babski comber 
odbędzie się 18 lutego w tamtejszej 
świetlicy. Organizatorami jest Koło 
Gospodyń Wiejskich.  

Koszt – 30 zł od osoby. W cenie 
poczęstunek (ciasto, kawa, 
kanapki, ciepła kolacja) i oczywiście 
wyśmienita zabawa. Szczegółowe 
informacje u pani sołtys – Reginy 
Miki.  

BERY W WOJSCE 

20 lutego o godz. 19 w Barze 
Myśliwskim w Wojsce odbędzie się 
babski comber poprzedzony 
corocznym wodzeniem 
niedźwiedzia tzw. „berami”. Na 
zabawę zaprasza Rada Sołecka  
i Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu.   

BABINIEC  

Marzec już tuż, tuż, a to oznacza  
Dzień Kobiet. Z tej okazji Gminny 
Ośrodek Kultury i Urząd Gminy  
w Tworogu zapraszają wszystkie 
mieszkanki gminy na „Babiniec”.  

Impreza odbędzie się popołudniu  
2 marca (w piątek). W programie 
m.in. recital przygotowany 
specjalnie dla Pań i poczęstunek.   

 

FERIE JUŻ ZA NAMI! 
ZOBACZCIE JAK MŁODZI MIESZKAŃCY GMINY SPĘDZILI 
TEN CZAS. 

STR.9 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA000000000000000000....str.3 
PRAWNIK000000000000.000000..str.4 
– Długi spadkowe 
HOBBYSTA000000000000.00000..str.5 
– Młody talent z obiektywem 
POD LUPĄ00000000000000000.0str.6 
– Jest w orkiestrze dętej jakaś siła 
– Od klasyki do kolędy 
KULTURALNIE00000000000000.00str.7 
– Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 3 
– Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę  
– Bo babcie i dziadkowie są na medal! 
– Otwarcie świetlicy w Połomi 
– Mali przebierańcy 
– Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
– XII międzyszkolny konkurs recytatorski SP i Gimnazjów 
– Dziennikarki w akcji 
– Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 
ochronie zwierząt 
– Sceniczne sukcesy gimnazjalistów 
– Ciepła lektura na chłodne wieczory 
– Ostatkowe zwyczaje i środa popielcowa 
– Sposób na smaczny tłusty czwartek 
NA BIEŻĄCO0000000000000.000.str.13 
– Co było i będzie 
– Pomysły radnego 
– Nowa ustawa „śmieciowa” 
– Akcja Zima 
– Zwrot podatku akcyzowego 
– W duchu sportowej rywalizacji 
– Sportowy rewanż 
– Osiągnięcia w Szkole Podstawowej w Tworogu 
– Sukcesy wychowanków 
– Wizyta przewodników 
– Wyniki konkursu 
- Odkrywając tajemnice Egiptu 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

już cztery lata jesteśmy z Wami! Z tej okazji 
przygotowaliśmy urodzinowy prezent – nową stronę 
internetową, na którą serdecznie zapraszamy. Znajdziecie 
na niej m.in. galerie zdjęć uzupełniające artykuły 
i archiwalne numery, które będą aktualizowane raz na
kwartał. Informujemy również, że uległ zmianie punkt 
sprzedaży w Świniowicach. Od lutego gazetę można 
nabyć w Piekarni-Cukierni Małgorzaty Szyguły. 
Dziękujemy, że jesteście z nami, że chcecie dzielić się na 
łamach gazety swoimi pasjami, refleksjami, problemami.  

W najnowszym numerze sporo ciekawostek i przydatnych 
informacji. Dowiecie się m.in. kto odpowiada za 
odśnieżanie dróg na terenie gminy, a także o co chodzi 
w ustawie „śmieciowej”. Z kolei wójt, Eugeniusz Gwóźdź 
przypomni co udało się zrobić w minionym roku i zapowie
co czeka naszą gminę w 2012 r.  

W dziale „Hobbysta” przedstawiamy młodego fotografa 
z Połomi – zwycięzcę wielu konkursów, w tym 
ogólnopolskich. Dowiecie się co fotografuje i czy ma 
ulubione miejsca w Gminie. Ponadto relacje z obchodów 
Dnia Babci i Dziadka a także balów przebierańców oraz
zapowiedzi karnawałowych zabaw.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

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 
Monika Kobędza, 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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KURIER TABLICA 
JUŻ 4 LATA Z WAMI!!! 

Z okazji czwartych urodzin przygotowaliśmy dla Was 
podsumowanie, z którego możecie dowiedzieć się jak  
w liczbach prezentuje się nasz miesięcznik.  

4 lata 
10 punktów sprzedaży 
47 numerów 
27200 wydrukowanych egzemplarzy 
720 strony 
869 zdjęć 
1071 artykułów 
131 artykułów w dziale „Sesja” 
46 artykułów w dziale „Prawnik” 
38 artykułów w dziale „Hobbysta” 
92 artykułów w dziale „Pod lupą” 
379 artykułów w dziale „Kulturalnie” 
347 artykułów w dziale „Na bieżąco” 
38 artykułów w dziale „Sport” 
72 listów do redakcji/ogłoszeń na tablicy 
84 poleconych książek, filmów i płyt 

Gościnnie udzielali się: 

Teresa Adamczyk, Anna Arendarska, Piotr Breguła,  
Lucjan Bugajski, Justyna Cesarz, Izabela Cogiel,  

Monika Czierpka, Barbara Dziuk, Elwira Ecler,  
Andrzej Elwart, Anna Frączek, Piotr Gansiniec,  
Karolina Gatys, Tomasz Głogowski, Aleksandra 

Gołkowska, s. Maria Gorczyca, s. Tomasza Gorczyca, 
Nikola Gorczycka, Michał Gowin, Joanna John,  
Irena Jonecko, Andrzej Kalus, Andrzej Kniejski,  

Monika Kobędza, Eleonora Krywalska, Katarzyna Kulik,  
Anna Kupka, Monika Kuriata, Joanna Leksy, Zenon Lis,  

Barbara Maksymczak, Bożena Mazalik,  
Grażyna Nierychło, Małgorzata Nowicka, Grzegorz Opara, 

Marta Opara, Hanna Pawełczyk, Iwona Pilc,  
ks. Piotr Puchała, Anna Rogala-Goj, Grażyna Skowron, 

Alicja Sopot, Hildegarda Sopot, Barbara Sowińska,  
Sabina Szczepaniak, Bożena Szeliga, Klaudia Szostak, 

Anna Walach, Klaudiusz Wieder, Elżbieta Zawartka, 
Dagmara Zawiślok, Fryderyk Zgodzaj, Łukasz Ziaja,  

Anita Zielonka, Monika Ziob, Łukasz Ziob 

Z redakcją współpracowali: 

Mirosława Kazik, Mateusz Kościelny, Agata Krain,  
Marcin Musioł, Damian Potempa, Agnieszka Roter 

NOWA STRONA INTERNETOWA 

Z okazji kolejnej rocznicy miesięcznika postanowiliśmy 
nieco odświeżyć nasza stronę internetową. Jak co roku, 
udostępniliśmy wszystkie archiwalne numery TWG Kuriera 
do ściągnięcia. Natomiast zupełną nowością będą od teraz  
na bieżąco dodawane galerie i artykuły uzupełniające do 
informacji znajdujących się w miesięczniku. 

Zapraszamy do odwiedzania www.twg-kurier.pl, czekamy 
na kolejne Wasze pomysły i oczekiwania, które wzbogacą 
nową stronę. 

PODZIĘKOWANIE 

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim 
mieszkańcom, którzy przekazali w ubiegłym roku 1% 
podatku na rzecz OSP w Tworogu. 

Dzięki Państwa ofiarności uzyskaliśmy kwotę 1 257 
zł, która została przeznaczona na zakup dwóch hełmów 
strażackich oraz siedmiu specjalistycznych kominiarek 
gwarantujących bezpieczną pracę strażaka podczas akcji 
ratowniczych. 

Początek nowego roku 2012 to czas rozliczania podatków 
za 2011 rok. Apelujemy o dalsze wsparcie naszej 
działalności mającej na celu ochronę życia, zdrowia oraz 
mienia ludzkiego. Przekaż 1% podatku na OSP 
w Tworogu. 

Nr KRS: 0000116212  

Cel Szczegółowy: OSP Tworóg, ul. Powstańców Śl. 2, 
42-690 Tworóg. 

Z góry dziękujemy!

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu
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KURIER PRAWNIK 
DŁUGI SPADKOWE 

Popularność szybkich pożyczek, łatwość otrzymania 
kredytu powodują, iż bardzo powszechny staje się problem 
dziedziczenia długów. Niestety brak świadomości  
w poruszanym dziś temacie może powodować 
nieprzyjemne skutki, których usunięcie jest bardzo 
utrudnione, a często wręcz niemożliwe.  

Musimy po pierwsze wiedzieć, że prawa  
i obowiązki majątkowe zmarłego z momentem jego śmierci 
przechodzą na spadkobierców (jedną lub kilka osób). 
Podkreślam sformułowanie obowiązki, które oznaczają 
wszelkie za życia zaciągnięte zobowiązania zmarłego, czy 
to przykładowo wynikające z niezapłaconych podatków, 
czy też z niespłaconych pożyczek. To właśnie te obowiązki 
mieszczą się w tytułowym pojęciu długów spadkowych. 
Wbrew zatem częstemu rozumieniu spadku, obejmuje on 
nie tylko przysporzenia majątkowe (dom, pieniądze, rzeczy 
ruchome), ale również obciążenia, czyli długi.  

Otrzymuję od czasu do czasu pytanie, czy można 
zabezpieczyć się za życia np. rodziców przed 
odziedziczeniem zaciągniętych przez nich długów? 
Odpowiedź brzmi: w zasadzie nie. Za życia spadkodawcy 
nie da się pozbyć ciężaru, który niesie za sobą przejęcie 
jego obowiązków w drodze dziedziczenia. Jedyną, 
wątpliwą, możliwością jest zmuszenie danej osoby do 
sporządzenia testamentu, mocą którego dziedzicem 
zostanie inna (poza nami) osoba. 

Wszystko co trzeba zrobić, żeby pozbyć się niechcianego 
spadku, należy wykonać po śmierci spadkodawcy, czyli po 
dniu otwarcia spadku. Służy do tego instytucja przyjęcia  
i odrzucenia spadku. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w stosunku do spadku, spadkobierca może 
zachować się w sposób trojaki. Może: w sposób prosty 
przyjąć spadek, przyjąć spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza, bądź spadek odrzucić.  

Proste przyjęcie spadku oznacza brak ograniczenia 
odpowiedzialności za długi spadkowe. Przyjęcie spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenie 
odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości stanu 
czynnego spadku, czyli do wysokości wartości 
otrzymanych w spadku przysporzeń majątkowych. 
Spadkobierca, który spadek odrzucił zostaje wyłączony od 
dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. I tu 
uwaga, skoro odrzucający spadek traktowany jest jakby 
nie dożył otwarcia spadku, w jego miejsce mogą wchodzić 
jego zstępni.  

Wspomnieć należy, że jeżeli spadkobiercą jest osoba nie 
mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (m. in. 
małoletni) brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest 
jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. Wybór danego sposobu następuje przez 
oświadczenie w sformalizowanej formie. Odpowiednią 
formułę należy złożyć przed notariuszem lub przed sądem. 

Bardzo ważne jest, że złożenie oświadczenia o przyjęciu 
bądź odrzuceniu spadku ograniczone jest ustawowym 
terminem 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule 
swojego powołania do spadku. W praktyce najczęściej 
moment ten oznacza chwilę, w której dowiedzieliśmy się 
o śmierci rodzica, brata, czy innej osoby, po której 
dziedziczymy z mocy ustawy lub też chwilę dowiedzenia 
się o naszym powołaniu do spadku w testamencie. Brak 
oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest 
jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.  

Należy podkreślić, iż zaniechanie złożenia odpowiedniego 
oświadczenia w przypadku przeświadczenia, że przecież 
osoba będąca spadkodawcą nie miała żadnego majątku 
i nie muszę nic robić, skutkuje przyjęciem na siebie 
ewentualnych długów zmarłego. Niejednokrotnie w swojej 
pracy zawodowej stykam się z takim problemem, gdzie 
córka, bratanica, siostra spadkodawcy, mimo iż wie że jest 
spadkobiercą, nie interesowała się jednak losami zmarłego 
i jest przekonana o braku jakiegokolwiek majątku. 
Zaskoczona jednak zostaje po roku, 2 latach, kiedy to 
dostaje pismo – wezwanie z sądu na rozprawę w sprawie 
stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym. Wnioskodawcą 
jest bank, w którym spadkodawca wziął pożyczkę. 
Wówczas, upłynął przecież 6-miesięczny termin do 
złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, taka osoba 
powinna zacząć się martwić skąd wziąć pieniądze na 
spłatę pożyczki zmarłego ojca, wuja czy brata. 

Istnieje pewne wyjście z sytuacji, w której zaskoczony 
spadkobierca dowiaduje się, że w spadku były długi. Jeżeli 
spadkobierca pod wpływem błędu lub groźby nie złożył 
żadnego oświadczenia w terminie, może uchylić się od 
skutków prawnych niezachowania terminu. W praktyce 
uchylenie takie jest trudne. Po pierwsze musi ono nastąpić 
przed sądem i wymaga przez ten sąd zatwierdzenia, po 
drugie w takim postępowaniu spadkobierca musi 
udowodnić, iż nie składając oświadczenia działał pod 
wpływem błędu. Błąd musi dotyczyć: osoby spadkodawcy, 
tytułu powołania do spadku lub przedmiotu wchodzącego 
w skład spadku. Nie może jednak uchylić się od skutków 
prawnych niezachowania terminu spadkobierca, który był 
w błędzie co do skutków prawnych niezłożenia żadnego 
oświadczenia woli (mylnie sądził, iż jest to równoznaczne 
z odrzuceniem spadku). 

adwokat Łukasz Frączek
www.kancelaria-fraczek.pl

OGŁOSZENIE 

Zarząd Stowarzyszenia  
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg  

zaprasza  
członków na zebranie walne,  
które odbędzie się 23 lutego  

o godz. 18.00  w GOK-u w Tworogu. 
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KURIER HOBBYSTA 
MŁODY TALENT Z OBIEKTYWEM 

Młody, zdolny i w dodatku pełen pasji. Tomek 
Kierkowicz, uczeń tarnogórskiego liceum  
i mieszkaniec Połomi, ma zaledwie 16 lat i na koncie 
sporo fotograficznych sukcesów. Choć swoim hobby 
zaczął się interesować zaledwie dwa lata temu, już 
dzisiaj wiadomo, że był to strzał w dziesiątkę. 
Fotografie zdobywają uznanie i pierwsze nagrody nie 
tylko w lokalnych, ale również w ogólnopolskich 
konkursach. 

Zaczynał dwa lata temu aparatem analogowym. Wkrótce 
jednak poczciwego zenita zastąpił lustrzanką kupioną po 
części z własnych oszczędności. Do dzisiaj kompletuje 
sprzęt. Kiedy 10 lat temu przeniósł się do Połomi – 
rodzinnej miejscowości jego mamy – znalazł się  
w otoczeniu lasów pełnych dzikiej zwierzyny. Dzisiaj 
wyprawy na łono natury są jednym z ulubionych sposobów 
spędzania wolnego czasu – obowiązkowo z aparatem na 
ramieniu. Jak zaznacza, fotografuje to, co w danej chwili 
uważa za ciekawe. Nie planuje, pozwala żeby intuicja 
kierowała aparatem. Naturę traktuje jak wielką 
niewiadomą. W tej pozornej przypadkowości, która rządzi 
jego spacerami po lesie, można jednak dostrzec pewną 
regułę. Uwielbia pejzaże, zwierzęta leśne, ptactwo wodne. 
– Głównie fotografuję krajobrazy i dziką przyrodę. Zdjęcia 
robię najczęściej o wschodzie słońca. Wtedy według mnie 
jest najpiękniejsze światło, szczególnie w połączeniu  
z mgłą – czytamy na jego stronie internetowej 
(http://tomaszkierkowicz.manifo.com). 

Wygrał również konkurs ogłoszony przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach pt. „Przyroda naszej 
miejscowości”. Ponadto ma na koncie osiągnięcia na skalę
ogólnopolską – II miejsce w konkursie „Unia wokół ciebie”, 
III miejsce w konkursie Towarzystwa Fotografii 
Przyrodniczej oraz wyróżnienie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Wszystkie nagrody i wyróżnienia traktuje jak 
motywację do dalszej pracy. – Uczę się na własnych 
błędach i patrząc na zdjęcia innych np. Artura Tabora, 
Henryka Janowskiego czy Marka Palucha – mówi.  – To 
profesjonaliści z dobrym warsztatem. Wzoruję się na ich 
zdjęciach i traktuję je jak inspirację – dodaje. 

Wiele jego pejzaży i zwierzęcych portretów powstało na 
terenie gminy. Niektóre możemy zobaczyć w opisywanym 
przez nas w poprzednim numerze albumie „Skarby Gminy 
Tworóg”. W publikacji znalazło się aż 37 jego zdjęć. 
Dlaczego? Tomek jest zdobywcą I miejsca w konkursie 
fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Laureaci konkursu mieli 
możliwość udostępnienia na potrzeby wydawnictwa swoich 
fotografii. To nie wszystko jeśli chodzi o sukcesy Tomka.  

  

Trzeba przyznać, że portfolio ma imponujące. Zdjęcia 
z Norwegii, Tanzanii, Kenii, Peru i Boliwii. – Najbardziej 
pociągają mnie góry. W przyszłości chciałbym pojechać 
w Himalaje. To moje marzenie – mówi. Z bliższych 
terenów uwielbia zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie 
Doły” (na pograniczu Bytomia, Chorzowa i Piekar 
Śląskich), lubliniecki „Posmyk”, a także okolice gminy –
tutejsze lasy i stawy połomskie. Zapytany o przyszłość 
odpowiada, że nie wie czy zwiąże ją z fotografią. Na razie 
jednak planuje udział w kolejnym konkursie, tym razem 
miesięcznika „Łowiec Polski”. Życzymy powodzenia! 

Więcej zdjęć Tomka wykonanych na terenie gminy 
Tworóg można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl. Zapraszamy! 

  

Foto. Tomek Kierkowicz w akcji. 
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KURIER POD LUPĄ 
JEST W ORKIESTRZE DĘTEJ 
JAKAŚ SIŁA 

Na łamach TWG Kuriera pisaliśmy już niejednokrotnie 
na temat Orkiestry Dętej OSP Tworóg. W tym numerze 
przyjrzyjmy się kotowskiemu zespołowi, który istnieje 
już od ponad stu lat. 

Orkiestra liczy aktualnie siedemnastu członków. Od 30 lat 
prowadzi ją Piotr Imach, który zainteresowania muzyczne 
ma we krwi. Jego ojciec również był członkiem kotowskiej 
orkiestry, a brat pełni rolę organisty w kościele parafialnym 
pw. św. ap. Piotra i Pawła. – Ojciec grał na basie, kiedy 
zmarł trudno było znaleźć zastępcę. Obecny skład  
instrumentalny zespołu to: 3 klarnety, 5 trąbek, 2 flety,  
2 rogi, 3 tenory, 1 puzon i 1 bas – mówi pan Piotr.  

Muzykanci od wielu lat towarzyszą ważnym świętom  
i uroczystościom kościelnym. W okresie  
bożonarodzeniowym można posłuchać koncertu kolęd 
podczas świątecznych nieszporów. Orkiestra jest także 
obecna podczas liturgii wielkanocnej oraz mszy 
pierwszokomunijnych, parafialnych uroczystości 
odpustowych i innych ważnych wydarzeń, nie tylko 
kościelnych. Bierze także udział w imprezach gminnych 
takich jak festyny czy dożynki.  

Spotykają się na próbach przed wszystkimi występami, 
w razie potrzeby częściej. Muzykanci to głównie 
mieszkańcy Kotów i Potępy, jest także jeden mieszkaniec 
Kieleczki, który gra na zaproszenie. Wspólna pasja 
połączyła nie tylko mieszkańców wielu miejscowości, ale 
też przedstawicieli różnych pokoleń. – Najstarszy członek 
orkiestry ma 84 lata, najmłodszy nie ma jeszcze 18 – mówi 
Piotr Imach, z dumą dodaje, że grupy nie tworzą wyłącznie 
mężczyźni. – W naszej orkiestrze mamy także dwie 
flecistki. 

Na pytanie o przyszłe plany pan Piotr odpowiada, że ma 
nadzieję, iż orkiestra nadal będzie grała i się rozwijała. 
Wszystkich chętnych do zasilenia kotowskiej orkiestry 
dętej i zainteresowanych graniem prosimy o kontakt 
z Piotrem Imachem. 

OD KLASYKI DO KOLĘDY 

Pod takim hasłem odbył się koncert Noworoczny 
w wykonaniu Tarnogórskiej Orkiestry Dętej w parafii 
Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach. Koncert 
odbył się w niedzielę 22 stycznia. Był to trzeci z cyklu 
koncertów noworocznych, jakie zaprezentowała 
Orkiestra Tarnogórska i drugi na terenie naszej gminy. 

Wcześniej, 8 stycznia, miał miejsce koncert w kościele 
w Pniowcu, 15 stycznia w parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła 
w Kotach, następnie w Boruszowicach, a na koniec 
noworocznego repertuaru Orkiestry Tarnogórskiej można 
było posłuchać 29 stycznia w kościele Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach. Koncert 
odbył się pod patronatem senatora RP Marii Pańczyk-
Pozdziej oraz wójta gminy Tworóg Eugeniusza Gwoździa. 
Animatorami koncertu w Boruszowicach byli sołtys 
Boruszowic Marian Łuczak i Łukasz Ziob. 

W styczniu w kościołach w Kotach i w Boruszowicach 
odbyły się koncerty Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Okazuje 
się, że jednym z członków jest Piotr Imach. – Kiedyś 
grałem w orkiestrze Kolejowej, byłem również w składzie 
orkiestry Zametu oraz Hemetu, a obecnie w Orkiestrze 
Tarnogórskiej oraz w orkiestrach kopalnianych na terenie 
całego Śląska – mówi. Na pytanie co jest istotne w grze na 
instrumentach odpowiada, że najważniejsze są chęci  
i wytrwała praca oraz oczywiście nieustanne ćwiczenia, 
których nigdy za wiele. Dlatego właśnie członkowie 
zespołu spotykają się na wspólnych próbach. W przypadku 
przygotowań do uroczystości kościelnych odbywają się 
one w kościele, natomiast przygotowania do uroczystości 
okolicznościowych – w salce kotowskiej OSP. 

Foto. Zdjęcie wykonano w latach 80. na terenie Kotów 
najprawdopodobniej podczas majowego nabożeństwa lub  

Bożego Ciała. 

Tarnogórska Orkiestra Dęta z siedzibą w Pniowcu działa 
w strukturze Tarnogórskiego Centrum Kultury. Wywodzi 
się z Orkiestry OSP Pniowiec. Dlatego też większość jej 
członków stanowią mieszkańcy Pniowca i okolic. 
W szeregach tarnogórskiej Orkiestry możemy znaleźć 
również mieszkańców gminy Tworóg – z Tworoga, 
Boruszowic i Kotów. Obecny skład liczy 55 osób, w tym 
10 kobiet. Orkiestra wystąpiła pod batutą M. Misia. 
W repertuarze znalazło się 13 utworów, m.in.: Laudate 
Dominum, Happy Christmas, a także kilka polskich kolęd. 
Koncert zakończył Marsz Radetzkiego – utwór 
skomponowany przez Johanna Straussa. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
HISTORIA, TRADYCJE, ZABYTKI 
TWOROGA, CZ. 3 

23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga przed II Wojną 
Światową”, organizowane przez tworoską Mniejszość 
Niemiecką. Tym razem Fryderyk Zgodzaj opowiedział  
o jednym z najstarszych zachowanych do dzisiaj 
budynków w Tworogu – „szpitolu”. Posłuchajcie. 

Budynek, o którym mowa został wzniesiony w 1826 r. 
przez księcia Adolfa Friedricha zu Hohenlohe-Ingelfingen. 
„Szpitol” w dawnej gwarze śląskiej znaczył przytułek, dom 
dla starców i ułomnych. Z woli księcia powstało w sumie 
pięć tego typu budowli – w Tworogu, Koszęcinie, 
Boronowie, Lubszy i Woźnikach. W środku tworoskiego 
„szpitola” znajdują się cztery dwuizbowe mieszkania.  
W jednym z nich znajdowała się centralna kuchnia  
z dymołapem (który zachował się do dzisiaj w stanie 
nienaruszonym) i wgłębienie w podłodze przypominające 
piwnicę (przechowywano w nim ziemniaki, kapustę 
kiszoną itp.). Podopiecznym gotowano posiłki w kotle 
wprost na ogniu. Obok budynku była studnia, z której mógł 
każdy potrzebujący mógł korzystać do woli. Lokalizacja tuż 
obok kościoła nie była przypadkowa. Niestety umieralność 
w tego typu miejscach była wysoka, dlatego możliwość 
szybkiego wezwania księdza i w razie potrzeby 
zorganizowania pogrzebu była bardzo ważna.  

Według zapisu z 1830 r. odnalezionego w księdze 
parafialnej, nadwornym medykiem był wówczas „des 
Fürstlichen Herrn Doctor (książęcy pan doktor) Johann 
Wilhelm DennigerW”, którego podejrzewano o naganne 
praktyki. Podobno (jak głosi wieść gminna) wykorzystywał 
zwłoki podopiecznych do badań naukowych. Sekcje 
przeprowadzał na miejscu, w szpitolnym prosektorium. 

Wróćmy jednak do dobrodzieja – księcia Adolfa. Dlaczego 
zainwestował w przytułki? Według legendy podczas 
polowania spotkał dorodnego jelenia. Wycelował w niego  
i był już o krok od naciśnięcia spustu, kiedy jeleń 
przemówił ludzkim głosem. Skarcił księcia za 
dotychczasowe postępowanie – za dokuczanie ludziom  
i zabijanie zwierząt. Odtąd pan tworoskich włości zmienił 
się i zaczął pomagać. Na dowód swojej przemiany 
wybudował przytułki.  

Książęca rodzina rzeczywiście nie była lubiana przez 
pospólstwo. Złą sławę zawdzięczali głównie wyznaniu (byli 
ewangelikami) oraz wynikającej z niego niechęci do 
katolików. W księgach parafialnych zachował się zapis 
zanotowany przez ks. Eduarda Franka, tworoskiego 
proboszcza w latach 1851–1862: Stary krzyż na 
cmentarzu groził obaleniem. Zwrócono się o pomoc do 
patrona kościoła (ks. Adolfa) o wydanie drzewa, prośba 
została oddalona! (No cóż, książę miał w tym czasie tylko 
21,250 ha drzewostanu. Wtedy dziedzic Brynka, Żyd 
Bernhard Rosenthal z własnej woli nakazał wyszukać 
odpowiedni zdrowy pień i podarował go kościołowi na 
nowy krzyż cmentarny.   

Tworoski zabytek ma już niemal 200 lat. Data powstania –
1826 r. – została sprytnie zakodowana chronostychem. 
Nad drzwiami wejściowymi jest tablica z łacińskim 
napisem, który po przetłumaczeniu brzmi: Wtedy mnie 
zbudował Adolf Książę z rodu Hohenlohe poświęcając 
biednym: ponieważ król wyzdrowiał. Ostatnie dwa słowa 
„król wyzdrowiał” mają nawiązywać do nawrócenia Księcia 
(duchowego wyleczenia). Chronostych to coś w rodzaju 
kodu, w którym wykorzystuje się fakt, że w alfabecie 
łacińskim niektóre litery (I, V, X, L, C, D, M) mogą 
jednocześnie pełnić funkcję cyfr rzymskich. 

Plac, na którym znajduje się „szpitol” na cześć fundatora 
był nazywany Prinz-Hohenloheplatz, obecnie jest to plac 
Wolności. Po ostatnim kapitalnym remoncie budynek 
został oddany między innymi na cele użyteczności 
publicznej. W jednym z pomieszczeń została utworzona 
Izba Pamięci.  

Fryderyk Zgodzaj

W kolejnym numerze „TWG Kuriera” przypomnimy 
dalszą część wykładu poświęconą wybitnym 
postaciom związanym z Tworogiem.  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ 

5 stycznia 2012 roku rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową w ramach 
projektu finansowanego przez „Działaj Lokalnie VII” pt. 
„Integracja dzieci perspektywą na lepsze jutro”, 
a organizowanego przez OSP w Boruszowicach-Hanusku.  

Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy III SP im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach  – Kamil Breguła. II miejsce 
przyznano przedszkolakom – Kasi Gatys, Emilce  
Sałapacie i Nikoli Szczepańskiej. III miejsce zajęli 
ex aequo Błażej Opara oraz Monika Pradler. Ponadto 
przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymali Marcel 
Szwinge oraz rodzina Brol.  
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Organizatorzy konkursu pragną serdecznie podziękować 
wychowawcom dzieci, tj. p. Dorocie Bem oraz p. Dorocie 
Stokłosie, za pomoc udzieloną dzieciom w przygotowaniu 
szopek. Serdecznie gratulujemy! 

BO BABCIE I DZIADKOWIE SĄ NA 
MEDAL! 

Bezgranicznie kochają, wszystko wybaczają, zawsze mają 
czas: na rozmowy, spacery, aby przytulić kiedy smutno. 
Nasze Babcie i Dziadkowie – styczniowi solenizanci, 
niedawno obchodzili swoje święto. Tradycja świętowania 
Dnia Babci pojawiła się w Polsce w latach 60., Dzień 
Dziadka wpisał się do naszego kalendarza nieco później. 
Dziś obydwa święta są właściwie nierozłączne. Jak 
wyglądały w naszej gminie? 

W Szkole Podstawowej w Tworogu obchody miały miejsce 
w piątek 20 stycznia. Uczniowie przywitali szczególnych 
solenizantów piosenkami w języku niemieckim. 

Jako pierwsze zaprezentowały się najmłodsze 
przedszkolaki. Występ okazał się wyjątkowy, bo był 
scenicznym debiutem maluchów. Przed dziadkami 
i babciami pojawiły się również starszaki i pierwszoklasiści.  
Nie obyło się bez upominków i poczęstunku, zaś uważni 
słuchacze mogli wyciągnąć z występów naukę. Jaka jest
idealna babcia i doskonały dziadek? Obowiązkowo 
z uśmiechem na twarzy, lubi czytać bajki i jest jak złota 
rybka, czyli spełnia wszystkie życzeniaW   

W Gminnym Przedszkolu w Kotach babcie i dziadkowie 
spotkali się 25 stycznia. Przedszkolaki przywitały 
solenizantów piosenką. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Uroczystość odbyła się w atmosferze bożonarodzeniowej. 
Sala gimnastyczna zamieniła się w betlejemską wioskę,  
z pastuszkami, aniołami i królami. Uczniowie klas III 
przedstawili jasełka, które zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Nie zabrakło również części artystycznej na 
temat naszych solenizantów. Obchody zakończyły się 
słodkim poczęstunkiem. Serdeczne życzenia styczniowym 
solenizantom złożyła dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja,  
a także wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź i dyrektor 
ZOPO Teresa Gansiniec oraz cała społeczność szkolna. 

20 stycznia obchodzono Dzień Babci i Dziadka w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce. Zanim wnuczki  
i wnukowie pokazali co przygotowali, dyrektor szkoły 
Marcin Paździor przywitał gości i złożył życzenia.  

Przejęte dzieci z rumieńcami na twarzy zaprezentowały 
wierszyki, piosenki, a nawet walczyka. Na scenie pojawił 
się również pan Styczeń i pani Zima, która rozdała 
gościom płatki śniegu. Babcie i dziadkowie dowiedzieli się 
m.in., że o tej porze roku wnuczęta najbardziej marzą 
o wyprawie na sanki. Na zakończenie części artystycznej,
przedszkolaki rozdały własnoręcznie wykonane laurki, 
a następnie wszyscy udali się na poczęstunek.  

Więcej zdjęć z uroczystości znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl.  

OTWARCIE ŚWIETLICY  
W POŁOMI 

21 stycznia w Połomi odbyło się otwarcie Świetlicy 
Wiejskiej połączone z balem przebierańców oraz 
świętowaniem Dnia Babci i Dziadka. 

Organizatorami imprezy była Rada Sołecka, OSP, KGW, 
LKS w Połomi i GOK Tworóg. Uroczystość otworzył sołtys, 
Stefan Paś. Imprezę rozpoczęło przedstawienie 
współczesnej wersji „Czerwonego Kapturka” przygotowane 
przez Grażynę Skowron i Monikę Ziob. 
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W role postaci z bajki wcielili się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wojsce. Uroczyste otwarcie świetlicy 
zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor SP w Wojsce Marcin 
Paździor oraz Teresa Chęcińska Pełnomocnik Wójta 
Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii. Zarówno impreza, jak i wyposażenie  
w pomieszczeniach po byłym Oddziale Przedszkolnym, 
zostało sfinansowane ze środków programu „Działaj 
Lokalnie VII”. W ramach programu do świetlicy zakupiono 
meble kuchenne, piec, zlewozmywak i podstawowe 
naczynia. Głównym celem projektu jest wzmocnienie 
spójności mieszkańców wsi oraz zwiększenie 
zaangażowania w rozwój swojej miejscowości poprzez 
zorganizowanie wspólnego miejsca spotkań.  

GOK składa gorące podziękowania Sołtysowi, Radzie 
Sołeckiej, członkom OSP i paniom z KGW  za pomoc  
w realizacji projektu i zorganizowanie imprezy kończącej 
jego realizację. 

MALI PRZEBIERAŃCY 

Jak przystało na karnawał kto żyw, ten się bawi. 5 stycznia 
bal przebierańców odbył się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce. Wspólną zabawę poprowadzili 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 
Tańcom i zabawom nie było końca. 

Dzieci bardzo chętnie brały udział w grach i zabawach 
poprowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Na zwycięzców oczywiście czekały nagrody. Po 
szaleństwach na parkiecie, był także czas na poczęstunek. 
Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek 
od Rady Sołeckiej.  

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Bal odbył się również 27 stycznia w Gminnym Przedszkolu 
w Kotach. Tego dnia trudno było rozpoznać dzieci. Z okazji 
karnawałowej zabawy zamieniły się m.in. w postaci z 
filmów i bajek. Szesnastoosobowa grupa przedszkolaków
świetnie się bawiła pod czujnym okiem wychowawczyni –
Jolanty Pilarskiej. Niecodzienną atmosferę podkreśliły 
karnawałowe dekoracje z mnóstwem balonów na czele.  

FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY 

Ferie to czas odpoczynku od codziennych 
obowiązków szkolnych, czas zabawy i zimowego 
szaleństwa. Pierwszy tydzień ferii dzieci z terenu 
naszej gminy spędziły bardzo atrakcyjnie wspólnie 
z pracownikami GOK. 

W Świniowicach dzieci spotkały się 26 stycznia w sali 
OSP. Zabawę zorganizowała pani sołtys – Teresa Ziaja, 
Rada Sołecka i GOK Tworóg. Na sali balowej można było 
spotkać postaci z bajek, zwierzątka, księżniczki i innych 
bohaterów dziecięcej wyobraźni. Jak na prawdziwy bal 
przystało, nie zabrakło wesołej muzyki i tańców. 
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W zajęciach wzięło udział 40 dzieci z terenu całej gminy. 
Pierwszy dzień upłynął na zabawach świetlicowych. Dzieci 
obejrzały również film edukacyjny pt. „Krokodyle z 
przedmieścia”, który został wyświetlony w ramach projektu 
„Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”. Koordynatorem 
programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

XII  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu, jak co roku, zapraszają wszystkich miłośników 
pięknego wygłaszania tekstów literackich do udziału 
w XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. 

Już po raz dwunasty chcemy spotkać się z tymi 
wszystkimi, którzy poprzez piękno poetyckiego słowa 
wyrażają własne emocje, osobistą wrażliwość przekładając 
na moc artystycznej ekspresji.  

Do udziału w dwunastej edycji konkursu zapraszamy 
uczniów szkół podstawowych (klasy I-III, grupa 
najmłodsza, klasy IV-VI – grupa starsza) oraz uczniów 
gimnazjów. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się 
w Gimnazjum w Brynku w dniach 28-29 lutego i 1 marca 
2012 r.  

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin oraz  
Karta zgłoszenia recytatora, które są do pobrania na 
stronie internetowej gimnazjum 
(www.gimnazjumbrynek.home.pl). 

Organizatorzy

DZIENNIKARKI W AKCJI 

Koniec semestru dla klas III Gimnazjum w Brynku 
oznaczał nie tylko walkę o jak najlepsze stopnie, ale 
również koniec realizacji projektów edukacyjnych. 
W ramach jednego z nich – „Literatura i publicystyka 
dla tych, którzy analizują rzeczywistość” – ukazywała 
się szkolna gazetka „Gi0Miś”. 

– Pisanie do gazety to takie analizowanie rzeczywistości, 
tego, co się dzieje wokół nas. Poprzez dobór 
odpowiednich słów możemy podkreślić ważność danego 
zdania lub, kiedy to konieczne, ubarwić je. Tego właśnie 
uczymy się na naszych zajęciach, ale i rozwijamy tu swój 
warsztat. Uczymy się pisać od podstaw. Wykonujemy 
różnego rodzaju ćwiczenia. Poprawiamy także swój styl –
mówi koordynatorka projektu, uczennica Karolina Gatys.  

Zespół realizujący projekt, czyli Basia Maksymczak, Nikola 
Gorczycka, Kalina Pilc i Karolina Gatys, spotykał się 
w każdą środę na zebraniu redakcyjnym decydując 
o doborze tematów.   

– Naszą ekipę cały czas wspierają nauczycielki – Eleonora 
Krywalska i Anna Rogala-Goj. To dzięki tym Paniom nasz 
warsztat pisarski jest coraz lepszy, a gazeta może się 
rozwijać. One poświęcają swój czas na to, żeby sprawdzać 
to, co napiszemy – mówi Karolina. 

Młode dziennikarki przyznają, że zdarzały się gorsze 
chwile, ale dzięki konsekwentnej i wytrwałej pracy 
w gazetce wiele się zmieniło. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

We wtorek o godz. 9 uczestnicy ferii z GOK-iem wyruszyli 
autokarem do Chorzowskiego Centrum Kultury na 
spotkanie ze sztuką, na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Nie 
zabrakło również kina. Mali kinomani w środę pojechali do 
Multikina w Zabrzu na „Kota w butach”. Po skończonym 
seansie filmowym na dzieciaki czekała niespodzianka – 
wycieczka do McDonalda. W czwartek dzieci wraz  
z opiekunami pojechały do Gliwic na basen, a w piątek 
czekały ich szaleństwa w parku zabaw „Alele”. 

Pierwszy tydzień ferii upłynął bardzo dynamicznie, 
ciekawie i wesoło. Organizatorem zajęć dla dzieci był 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
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Powstały rubryki, wprowadzono skrzynkę porad, pojawiło 
się wiele ciekawych artykułów i wywiadów. Dziewczyny 
promują gimnazjalne talenty, dbają o reklamę (założyły 
m.in. profil na popularnym facebook’u). 

– Z mojej strony pragnę podziękować dziewczynom za to, 
że dały z siebie maksimum, zawsze wywiązywały się ze 
swoich obowiązków  i można było liczyć na ich pomoc. 
Pani Krywalskiej i Pani Goj dziękuję za to, że odkryły  
nasze  „talenty dziennikarskie” i przyjęły nas pod swoje 
skrzydła – podsumowuje realizację projektu Karolina 
Gatys.  

My tymczasem zachęcamy do zapoznania się z jednym  
z artykułów „Gi..Misia”, który drukujemy poniżej.    

USTAWA Z DNIA 16 WRZEŚNIA 
2011 R. O ZMIANIE USTAWY O 
OCHRONIE ZWIERZĄT 

Każdego dnia na ulicy możemy zauważyć bezdomne, 
wychudzone psy, które patrzą na nas smutnym 
wzrokiem. Dlaczego ludzie doprowadzają je do takiego 
stanu?  

Wiele osób kupuje psy w prezencie swoim dzieciom. Przez 
jakiś czas bawią się z psem, przytulają go, głaszczą – 
zwierzak jest szczęśliwy, lecz jak każda zabawka, w końcu 
się znudzi. Zwierzęta są oddawane do schronisk lub 
wyrzucane za próg domu. Istnieją również przypadki,  
w których właściciele psa dowiadują się, że ich ulubieniec 
jest chory na poważną chorobę. Pewnie słyszeliście  
w mediach o rasowym psie chorym na nowotwór, który 
został zakopany żywcem, a z ziemi wystawała mu tylko 
głowa. Czy tak powinno się postępować z chorym 
zwierzęciem?  

Coraz częściej ludzie zapominają o  prawach zwierząt, 
tłumacząc się stresem w pracy lub innymi obowiązkami. 
Na szczęście, dzięki protestującym ludziom, ustawa  
o ochronie praw zwierząt w końcu została znowelizowana. 
Są w niej zawarte nowe punkty mówiące o polepszeniu 
bytu psów łańcuchowych, zaostrzeniu kar za znęcanie się 
nad zwierzętami czy zakazie obcinania psom i kotom uszu 
lub ogonów. W innym artykule napisano, że osoba, która 
spotka porzuconego psa i kota, ma obowiązek powiadomić 
o tym najbliższe schronisko bądź policję. 

Wiele osób nie przejmuje się losem tych zwierząt, a często 
bezpańskie psy umierają w cierpieniu z głodu lub zimna.  
W schroniskach psy i koty też nie mają łatwo, dlatego  
w wielu publicznych miejscach są organizowane zbiórki 
jedzenia i ciepłych koców dla podopiecznych schronisk – 
warto w nich uczestniczyć. Zachęcam również do 
zaglądania na strony internetowe,  za pomocą których 
jednym kliknięciem można zapełnić miskę jakiegoś pieska 
(np. www.pustamiska.pl). Miejmy nadzieję, że ludzie 
staną się mądrzejsi, zrozumieją, że zwierzę nie jest 
zabawką czy ciekawym dodatkiem do ogrodu, a na ulicach 
będzie coraz mniej cierpiących zwierząt.   

Monika Kobędza, kl. I B (Gimnazjum w Brynku) 

 

SCENICZNE SUKCESY 
GIMNAZJALISTÓW 

Spektakl Ulica Wielkiej Kolędy przygotowany przez 
gimnazjalny zespół „Bez-Miary” pod opieką Anny Rogali-
Goj, Kornelii Sobel i Jolanty Winkler zdobył III miejsce 
w XV Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych 
„Radlińskie Betlejki”. To wielkie wyróżnienie dla zespołu, 
który w tym roku pracuje w nowym składzie.  

Gimnazjaliści poradzili sobie znakomicie z ambitnym, 
niełatwym scenariuszem, zagospodarowali rozległą 
przestrzeń sceniczną, wywołali aplauz publiczności, a co 
najważniejsze – zyskali przychylność jury. Jurorzy 
podkreślali kulturę sceniczną, dyscyplinę na scenie, 
panowanie nad przestrzenią i ogólny wyraz artystyczny. 20 
stycznia zaprezentowano spektakl na XVI Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach. A 23 
stycznia grupa wystąpiła podczas spotkania seniorów 
sołectwa Brynek, które odbyło się w Gimnazjum w Brynku. 

Oprócz członków zespołu „Bez-Miary” o sukcesie mogą 
mówić uczniowie realizujący projekt edukacyjny „Droga 
wartości poprzez opowiadanie Charlesa Dickensa –
Opowieść Wigilijna”. 20 stycznia na XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach grupa 
została nagrodzona brązową maską, co oznacza 
uzyskanie III miejsca. 

CIEPŁA LEKTURA NA CHŁODNE 
WIECZORY 

Mrozy nie rozpieszczają, a my powoli zaczynami 
tęsknić za ciepłym, letnim słońcem. Żeby umilić sobie 
czas oczekiwania na cieplejsze dni, proponujemy 
sięgnąć po dobrą lekturę. Bibliotekarki z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu polecają kilka
dobrych, podróżniczych książek, które warto 
wypożyczyć.  

– Beata Pawlikowska „Blondynka w dżungli” 
Wyprawa w głąb Amazonii, do świata, gdzie życie toczy 
się z odwiecznym rytmem natury wyznaczanym porą 
suchą i deszczową. Dowiecie się m.in. co dzieje się w noc 
jaguara i jak zrobić leśne sandały. 
 
– Martyna Wojciechowska „Kobieta na krańcu świata”
Bogata w fotografie z najdalszych zakątków świata 
opowieść o niezwykłych kobietach – bohaterkach 
najnowszego programu Wojciechowskiej o tym samym 
tytule.  
 
– Michał Kruszona „Uganda. Jak się masz muzungu”
Opis Ugandy daleki od obrazów biur podróży, 
wykraczający poza parki narodowe, afrykańską biedę 
i szereg innych stereotypów.  
 
– Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus „Namibia. 9000 
km afrykańskiej przygody”  
Barwna i pełna humoru relacja pokazująca codzienność 
i realia podróży z dziećmi przez pustynię i busz 
w poszukiwaniu prawdziwej Afryki. 
 

TWG KURIER - KULTURALNIE 
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OSTATKOWE ZWYCZAJE  
I ŚRODA POPIELCOWA 

Niedługo, bo 21 lutego, koniec karnawału. Na 
szczęście przed nami wciąż wiele okazji do 
niewinnego łakomstwa i zabaw. Przeczytajcie więc o 
tłustym czwartku, ostatkowych combrach i środzie 
popielcowej.   

Dawniej okres karnawału zwany był w Polsce zapustami. 
Oznaczał w warstwach plebejskich przede wszystkim czas 
kiedy nie obowiązywały żadne zakazy odnoszące się do 
jedzenia. Był to również okres zabaw, tańców, biesiad  
i w przypadku szlachty – kuligów. Końcem szeregu 
szaleństw był tłusty czwartek.  Z tej okazji przygotowywano 
specjalne smakołyki. Kolberg pisał: „Do uczty wchodziły 
koniecznie pączki, na smalcu w domu smażone, lub 
chrust, czyli faworki, ciastka podługowate, kruche, na 
smalcu smażone”.   

Już od 1600 r. organizowano również babski comber. 
Ostatkowa zabawa wywodzi się z Krakowa, gdzie 
przekupki spotykały się w tłusty czwartek na rynku  
i wspólnie tańczyły wyśpiewując pieśni combrowe. 
„Babska” impreza nie jest nam obca. W wielu sołectwach 
naszej gminy panie spotykają się w barwnych kostiumach  
i spędzają wieczór na wspólnej zabawie. Czasami 
zezwalają na obecność panów, ale tylko w przebraniu! 
Dowiedzieliśmy się, że w naszej gminie babskie combry 
odbędą się przynajmniej w czterech sołectwach –  
w Wojsce, Połomi, Boruszowicach i Nowej Wsi Tworoskiej.     

Koniec karnawału we wsiach pod Gliwicami, Raciborzem 
czy Opolem często wiąże się także z obrzędem wodzenia 
niedźwiedzia (tzw. bery). Grupy przebierańców prowadzą 
„na stracenie” niedźwiedzia w słomianym kostiumie, który 
pełni rolę kozła ofiarnego – jest uosobieniem wszelkiego 
zła. Grupa przebierańców wędruje od domu do domu 
tańcząc z gospodyniami. Dzień kończy zabawa  
w miejscowej karczmie, gdzie ma miejsce kulminacyjny 
moment obrzędu czyli zastrzelenie niedźwiedzia przez 
myśliwego. Opis jest dobrze znamy mieszkańcom Połomi  
i Wojski, gdzie bery są coroczna tradycją.    

Karnawałowe imprezowanie kończy się jednak wraz  
z nadejściem środy popielcowej, która jest jednocześnie 
początkiem Wielkiego Postu. Dawniej wielu sądziło, że 
popiół, którym posypywane są głowy wiernych podczas 
mszy św., jest pozostałością trupich kości. Tymczasem są 
to szczątki wielkanocnej palmy z poprzedniego roku. 
Palma wykonana z kwiatów i zielonych, rozkwitających 
gałęzi uznawana jest za symbol życia. Jej spopielenie  
z jednej strony zwraca naszą uwagę na doczesność,  
z drugiej jednak jest zapowiedzią odrodzenia życia i to  
w dwojakim znaczeniu. Z jednej strony wiąże się z wiarą 
chrześcijańską (zmartwychwstanie), z drugiej nawiązuje do 
cyklicznego, wiosennego odradzania życia. W symbolice 
popiołu widoczne jest również inne znaczenie związane  
z mocą ognia. Żywioł ten uznawany jest za oczyszczający, 
jest to znak słońca, a więc życia.  

Na podstawie książki  
„Powtarzać czas początku” Anny Zadrożyńskiej. 

 

SPOSÓB NA SMACZNY TŁUSTY 
CZWARTEK  

Mieszkanka Tworoga zgodziła się zdradzić nam 
sprawdzony przepis na pączki i faworki. Wypróbujcie 
go we własnych domach. Na pewno będzie smakować. 

Pączki – około 40 szt. 

Składniki: 

1 kg mąki pszennej 
8 dkg drożdży 
5 jajek 
5 żółtek 
15 dkg cukru 
15 dkg masła lub margaryny 
1,5 szklanki mleka 
5 g soli 
2 łyżki spirytusu 
2 łyżki rumu 
Aromaty: 3 cukry waniliowe (16 g), 1 mały aromat 
cytrynowy, skórka z cytryny, 2 aromaty rumowe (małe) 
Nadzienie: marmolada wieloowocowa. 

Drożdże rozrobić z letnim mlekiem (trzeba uważać aby 
mleko nie było za ciepłe), wlać do miski ze szczyptą mąki 
i cukru i czekać aż zaczyn zacznie rosnąć. Jajka ubić 
i dodać resztę składników oraz zaczyn. Wszystko razem 
dokładnie wyrobić. Ciasto musi odchodzić od ręki. 
Wyrobione ciasto postawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Kiedy ciasto zwiększy swoją objętość 
wyrabiamy je i wałkujemy na placek. Szklanką wyciskamy 
2 kółka i kładziemy na jednym z nich marmoladę, a drugim 
kółkiem przykrywamy. Brzegi pączka należy przycisnąć 
palcami, by się skleiły. Tak uformowane pączki smażymy 
z obydwu stron w gorącym oleju. 

Faworki – Chrust 

Składniki: 

20 dkg mąki 
3 żółtka  
szczypta soli 
3-4 łyżki gęstej śmietany 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżka spirytusu 
50 dkg tłuszczu do smażenia 
10 dkg cukru pudru do posypania 
Bibuła do odsączenia faworków. 

Mąkę mieszamy ze śmietaną, robimy zagłębienie, do 
którego dodajemy szczyptę soli, proszek do pieczenia 
i żółtka. Całość wyrabiamy. Ciasto powinno uzyskać 
gęstość ciasta podobnie jak na kluski. Wałkujemy dosyć 
cienko. Następnie kroimy paski o szerokości 3 cm 
i długości 15 cm. Paski należy przekroić przez środek na 
około 5 cm i przewinąć. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu 
na złoty kolor. Na koniec posypujemy cukrem pudrem 
z wanilią. 

Smacznego!

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
CO BYŁO I BĘDZIE 

Już dzisiaj, na początku 2012 r. wiemy, że przed gminą 
stoi wiele wyzwań w większości dyktowanych przez 
wszechobecny kryzys. Niech więc sukcesy minionego 
roku będą motywacją i inspiracją do działania. O jakich 
sukcesach i wyzwaniach mowa, czyli o tym co było  
i będzie opowiada wójt Eugeniusz Gwóźdź: 

Myślę, że mamy powody do zadowolenia. To był bogaty  
i udany rok pod względem inwestycyjnym. Być może 
najlepszy w dwudziestoleciu samorządności. 
Wyremontowaliśmy ul. Polną w Tworogu przy 
pięćdziesięcioprocentowym udziale środków  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. schetynówki). Zaznaczę tylko, że na trzy edycje 
programu, Gmina otrzymała dofinansowanie w dwóch. 
Warto było, tym bardziej, że w kolejnej edycji można liczyć 
już tylko na trzydziestoprocentowe wsparcie. Oddaliśmy do 
użytkowania salę gimnastyczną w Boruszowicach. Na ten 
cel Gmina zaciągnęła kredyt, później jednak złożono 
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW), dzięki czemu inwestycja zostanie w ponad 
trzydziestu procentach  zrefundowana (to jest ok. 500 tys. 
zł). W grudniu powstało boisko „Orlik” o wartości ok. 1 mln 
90 tys. zł. Gmina otrzymała na nie dofinansowanie na 
łączną sumę 800 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego  
i Urzędu Wojewódzkiego.  

Ponadto przy współudziale  Zakładu Usług Komunalnych 
w Tworogu wyremontowano świetlicę w Mikołesce.  
Zakończono budowę kanalizacji w Tworogu i rozpoczęto  
w Brynku (wykorzystane na ten cel środki unijne pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego).  Cieszymy się również, że Gmina Tworóg jako 
jedyna w powiecie tarnogórskim wywalczyła środki na 
likwidację skutków powodzi. W sumie mieliśmy do 
dyspozycji 470 tys. zł., które przeznaczono na remonty 
dwóch dróg w Mikołesce  oraz mostów w Połomi, Wojsce i 
Kotach. W 2011 r. przejęliśmy również ponad 5 ha gruntów 
na rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”. 

Wiele się działo w placówkach oświatowych, Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej czy Gminnym Ośrodku 
Kultury. Trudno jednak wszystko wymienić. To co warto 
podkreślić to fakt, że każdy zrealizowany projekt i każdy 
sukces to zasługa ciężkiej pracy i zaangażowania wielu 
osób – m.in. urzędników, radnych, sołtysów, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, GOPS-u i GOK-u. Muszę również 
przyznać, że estetyka Gminy znacznie się poprawiła (m.in. 
za sprawą wielu skwerów). Jestem dumny, że podejmując 
delegacje z zagranicy nie muszę omijać zaniedbanych, 
nieatrakcyjnych miejsc, bo ich nie ma. 

Rok 2012 zapowiada się na trudny i będzie wielkim 
wyzwaniem dla wszystkich (również samorządów) ze 
względu na kryzys, o którym niemal codziennie słyszymy 
w mediach. Budżety planowano przy czteroprocentowym 
wskaźniku wzrostu gospodarczego, dziś już wiemy, że 
spadnie do 2 proc. Co oznacza konieczność skorygowania 
budżetu. 

Ponadto stawka rentowa wzrosła z 6 do 8 proc., a to 
kolejne wydatki dla pracodawców. Subwencja oświatowa 
również będzie mniejsza z uwagi na niż demograficzny 
i odejście ok. 50 dzieci ze szkoły podstawowej w Wojsce 
do nowoutworzonej niepublicznej szkoły. Tymczasem 
wydatki związane z oświatą będą wyższe z uwagi na 
zaplanowane przez rząd podwyżki dla nauczycieli. 
W związku z powyższym Gmina jest zmuszona do 
koniecznej reorganizacji oświaty. Nie chcemy udawać, że 
problem nie istnieje. Trzeba się z nim po prostu zmierzyć. 
Jestem pewny, że rozwiążemy go z korzyścią dla 
wszystkich. 

POMYSŁY RADNEGO 

Na grudniowej sesji Rady Gminy radny Wojciech 
Żebrowski złożył uroczystą przysięgę. Od Nowego 
Roku wspólnie z pozostałymi radnymi intensywnie 
pracuje. Co ma zamiar zrobić dla gminy? 

 – Na początku chciałbym podziękować wszystkim 
wyborcom, którzy na mnie głosowali 11 grudnia minionego 
roku – mówi nowy radny, który dodajmy nie po raz 
pierwszy będzie działał na rzecz gminy.  

23 września 1971 r. został wybrany na przewodniczącego 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Tworogu. Dwa lata 
później Wojewoda Katowicki, gen. Jerzy Ziętek powołał go 
na Naczelnika Gminy Tworóg. Był również 
Przewodniczącym Rady Gminy do 1983 r., ale po 
zakończeniu stanu wojennego sam zrezygnował ze 
stanowiska. Jak ocenia lata, które upłynęły od tamtego 
czasu? – Obraz gminy zmienia się z roku na rok. Za mojej 
kadencji powstało wiele budynków m.in. domy 
nauczyciela, przedszkole, remontowano zamek – obecną 
siedzibę Urzędu Gminy, wybudowano kilka remiz 
strażackich, powstawały również drogi, kanalizacja oraz 
oczyszczalnia ścieków. Gmina przeżywała różne okresy, 
raz było lepiej, raz gorzej. Dobrze się dzieje, że są nowe 
inwestycje, które pozwalają na dalszy rozwój. W moim 
postulacie wyborczym znajdują się następujące pomysły: 
zaasfaltowanie parkingu z lewej i prawej strony Ośrodka 
Zdrowia, budowa chodników, poprawa bezpieczeństwa na 
drogach całej gminy – wymienia. Zaznacza, że 
najważniejsze jest poznanie potrzeb mieszkańców całej 
gminy, dlatego chciałby się spotykać z mieszkańcami, 
z radami sołeckimi i brać czynny udział w zebraniach 
wiejskich na terenie gminy. 

NOWA USTAWA „ŚMIECIOWA” 

Od 1 stycznia 2012 rozpoczęły się przygotowania do 
realizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ustawa „śmieciowa” wejdzie w życie w lipcu 2013 
roku. Przewiduje ona wielkie zmiany w gospodarce 
odpadami, w tym przejęcie przez gminy 
odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat 
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. 
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Założenia dotyczące nowego systemu muszą powstać do 
końca roku 2012, a wprowadzone mają być do 1 lipca 
2013 r. W celu dokonania zmian gmina Tworóg będzie 
zobowiązana do przeprowadzenia przetargu, w wyniku 
którego zostanie wyłoniona firma, która zajmie się 
odbiorem odpadów od mieszkańców. Rozstrzygnięcie 
przetargu na odbiór odpadów musi nastąpić do końca 
czerwca 2013 roku. Zmiany będą polegały także na tym, 
że mieszkańcy będą ponosili opłaty śmieciowe za 
zagospodarowanie odpadów przez gminę. 

Ustawodawca zakłada, że zbiórką odpadów będą objęte 
odpady zmieszane, odpady biodegradowalne (zielone)  
i odpady segregowane. Mieszkańcy segregujący odpady 
mają ponosić mniejsze opłaty, aniżeli osoby, które nie 
poddają odpadów wstępnej segregacji. Powyższy system 
może nakładać obowiązek wywozu ścieków i szamb na 
podobnych zasadach, jak w przypadku śmieci. W związku 
ze zmianami konieczne będzie wypełnienie ankiet przez 
wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości. 

Gmina ma do rozwiązania ważne problemy związane  
z umiejscowieniem zakładu przetwarzającego zebrane 
odpady (wysypiska śmieci). Wyboru tego można będzie 
dokonać dopiero po wskazaniach wojewody, gdyż zakłady 
te muszą spełniać szereg wymagań, służących odnowie 
środowiska naturalnego. Ustawa funkcjonuje od 1 stycznia 
br., poszczególni ministrowie muszą wydać szczegółowe 
rozporządzenia dotyczące postępowania z odpadami. Na 
chwilę obecną wiele z tych rozporządzeń nie jest jeszcze 
gotowe. Mimo tego, iż termin wprowadzenia zmian jest na 
pozór dosyć odległy, przygotowania już trwają. 

KILKA KONKRETÓW: 

− Do 30 czerwca 2013 r. można zachować dotychczasową 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić 
opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu 
Gminy (we wskazanym terminie) informację oraz kopię 
umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 
− Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi przed 30 czerwca 2013 r. 
mieszkańcy mają wybór. Mogą korzystać z systemu 
gminnego (wskazane rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady – warunki rozwiązania 
dotychczasowej umowy powinny być zapisane w umowie) 
lub korzystać z dotychczasowej umowy. 

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM GMINNY? 

− gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za 
odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość 
jej wnoszenia; 
– Urząd Gminy będzie na bieżąco informować;− stawka 
opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub pow. 
nieruchomości, lub ilości zużytej wody, lub będzie stawką 
ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze 
jeden z wymienionych wskaźników i poinformuje  
o sposobie obliczania opłaty; 
− opłata za odpady posegregowane będzie niższa – jest 
więc to opłacalne; 
− przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady 
zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców; 
− gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym 
zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego; 
 

− powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do 
których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane 
odpady – gmina będzie informować o lokalizacji tych 
punktów, godzinach ich działania oraz rodzaju odpadów, 
jakie można do nich przynieść.  

AKCJA ZIMA 

W bieżącym sezonie zimowym 2011/2012 utrzymaniem 
dróg gminnych zajmuje się ZUK Tworóg. Za drogi 
gminne uważa się drogi, które stanowią własność 
gminy Tworóg, a nie jak się potocznie uważa drogi, 
znajdujące się na terenie gminy Tworóg. W związku 
z powyższym, gmina nie ma obowiązku utrzymania 
zimowego dróg, będących własnością lub 
współwłasnością prywatną. Mieszkańcy mający 
w posiadaniu takie odcinki dróg, powinni we własnym 
zakresie dbać o ich utrzymanie. 

Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie 
chodników. Za utrzymanie należytego stanu nawierzchni 
chodnikowej odpowiada właściciel nieruchomości 
przylegającej do danego chodnika, a w niektórych 
przypadkach zarządca drogi, przy której znajduje się 
chodnik. Ze względu na ochronę środowiska, drogi gminne 
będą głównie odśnieżane, a w przypadku wystąpienia 
gołoledzi posypywane piaskiem. Stosowanie soli drogowej 
będzie ograniczone do niezbędnego minimum. 

Na terenie gminy są jeszcze drogi powiatowe, za które 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich 
Górach, są to m.in.: droga do Krupskiego Młyna, biegnąca 
przez Nową Wieś, droga do Świniowic, Jasiony i Mikołeski. 
Wiele zgłoszeń wpływających do gminy dotyczy tych dróg, 
a także drogi wojewódzkiej i krajowej. Przypominamy więc, 
że nad nimi gmina nie sprawuje zarządu, w związku 
z czym nie może podejmować działań. Leży to w gestii 
zarządcy tych dróg. Nie mniej w każdym takim przypadku 
w siedzibie ZUK-u lub Urzędu Gminy w Tworogu 
mieszkaniec zgłaszający nieprawidłowości może uzyskać 
informację do kogo ma się zgłosić.  

ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO 

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, rolnik powinien zbierać faktury VAT.  

W terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.  należy 
złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r.  

W terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 
należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Tworóg wraz 
z fakturami (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 
lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2012 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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W DUCHU SPORTOWEJ 
RYWALIZACJI 

Na sali gimnastycznej panowała atmosfera sportowej 
rywalizacji. Bez względu na to, jakiego koloru koszulkę 
nosili zawodnicy, wszystkim zależało na jednym – 
dobrej zabawie i oczywiście zdobyciu jak największej 
ilości punktów. 13 stycznia w Gimnazjum w Brynku 
odbył się Turniej Minikoszykówki dla szkół 
podstawowych.  

Pomysłodawcą i organizatorem jest nauczycielka 
wychowania fizycznego Danuta Pichura. Jak twierdzi, 
turniej jest formą prezentacji Gimnazjum w Brynku jako 
szkoły proponującej bogatą ofertę edukacyjną dzieciom ze 
szkół podstawowych z naszego rejonu, a także sposobem 
na popularyzację dyscypliny i promocję aktywnego stylu 
życia. 

Dodatkowo jeden z uczniów SP w Boruszowicach, Michał 
Gawlik, został wybrany najlepszym zawodnikiem Turnieju 
i otrzymał pamiątkowy medal. Nagrody ufundował Bank 
Spółdzielczy w Tworogu.  

SPORTOWY REWANŻ 

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w SP im. 
Jana Pawła II w Boruszowicach odbył się Mikołajkowy 
Turniej Minipiłki Siatkowej w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Zostały na niego zaproszone zaprzyjaźnione 
od wielu lat szkoły podstawowe, do których uczniowie 
z Boruszowic byli wielokrotnie zapraszani na 
organizowane tam zawody (w Rudzie Śląskiej i Wojsce). 
Ponieważ szkoła w Boruszowicach do tej pory nie 
dysponowała salą gimnastyczną, chętnie korzystała z tych 
zaproszeń, lecz nie mogła się zrewanżować.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych 
w Tworogu (drużyna chłopców i dziewczyn), Boruszowic 
(drużyna chłop. i dziew.), Wojski (drużyna chłop.), Potępy 
(drużyna dziew.) oraz Tarnowskich Gór (drużyna chłop.  
i dziew.). W sumie 90 osób. 

Na czas zawodów salę gimnastyczną podzielono na dwie 
części, dzięki czemu zarówno chłopcy, jak i dziewczyny 
mogli rywalizować równolegle. Kto okazał się najlepszy  
w „kosza”? I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła SP  
z Tworoga, II miejsce SP nr 9 z Tarnowskich Gór, III 
miejsce SP z Potępy, a IV SP z Boruszowic. Wśród 
chłopców najlepsza okazała się SP nr 9 z Tarnowskich 
Gór, II miejsce zajęła SP z Tworoga, a III miejsce SP  
z Boruszowic. 

W minionym roku po raz pierwszy, dzięki powstaniu nowej 
sali, było to możliwe. Po zakończonych rozgrywkach 
wszystkim drużynom zostały wręczone dyplomy, 
a zwycięskim drużynom dodatkowo puchary.  

Gościem honorowym był z-ca wójta gminy Tworóg -
Klaudiusz Wieder, który wręczył drużynom drobne 
upominki. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni, 
gdyż mogli sprawdzić swoje umiejętności, a jednocześnie 
dobrze się bawić.  

OSIĄGNIĘCIA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W TWOROGU 

Najlepszą nagrodą za ciężką pracę zarówno dla ucznia,
jak i nauczyciela przygotowującego do konkursu, jest 
oczywiście zdobycie uznania jury. Styczeń okazał się 
pod tym względem wyjątkowo łaskawy dla tworoskiej 
szkoły i jej wychowanków. 

Uczennice klasy I - Antonina Osadnik i Maria Jańczuk 
otrzymały 11 stycznia I miejsce na VIII Rejonowym 
Przeglądzie Kolęd i Piosenek Zimowych w Języku 
Niemieckim w Pławniowicach. Uczennice zostały
przygotowane przez nauczycielki języka niemieckiego: 
Annę Lipkę-Zanozik i Annę Wasilewską.  

Szkolny Teatrzyk Lalek „Pacynka” prowadzony przez
nauczycielkę języka polskiego Hannę Pawełczyk również 
ma powody do zadowolenia.12 stycznia został wyróżniony 
w etapie wojewódzkim III Konkursu na Małą Formę
Teatralną o Tematyce Profilaktycznej. Gratulujemy! 



16 

 

 

SUKCESY WYCHOWANKÓW 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Wojsce mają sporo powodów do radości, od kilku 
miesięcy zdobywają kolejne sukcesy.  

W listopadzie czternastoosobowa drużyna chłopców 
wzięła udział w Mistrzostwach Gliwic Modeli Halowych. 
Zajęli II miejsce! Na początku grudnia trzech uczniów 
odebrało w Zabrzu wyróżnienie w XIV edycji Konkursu 
Rękodzieła „W żłobku na sianie”. Z kolei 19 grudnia 
Mateusz Czura – uczeń „podstawówki” działającej przy 
MOS –  zajął II miejsce w  konkursie „Moja rodzina – moja 
historia”. Konkurs zorganizowało katolickie stowarzyszenie  
Civitas Christiana oddział w Tarnowskich Górach .   

WIZYTA PRZEWODNIKÓW 

28 stycznia w Tworogu i Brynku gościli przewodnicy 
zrzeszeni w Samorządzie Przewodników Turystycznych 
PTTK województwa Śląskiego. Odbyli w naszej gminie 
szkolenie pod nazwą „Pałace ziemi tarnogórskiej”.  

Grupa licząca w sumie ok. 100 osób zdobywała wiedzę  
o najbardziej reprezentatywnych budynkach gminy – 
tworoskim zamku i pałacu w Brynku. W Tworogu na 
pytania uczestników szkolenia odpowiadał Fryderyk 
Zgodzaj. Przewodnicy zainteresowali się m.in. 
polichromiami w gabinecie wójta.  

WYNIKI KONKURSU 

W Szkole Podstawowej w Boruszowicach w ramach zajęć 
o tematyce kulturoznawczej dotyczącej krajów 
niemieckojęzycznych zorganizowano konkurs na 
najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy. W konkursie brali 
udział uczniowie klas II-III oraz IV-VI. Zwycięzcy konkursu 
to: kl. II-III Ariana Nocoń, Ryś Gołkowski, kl. IV-VI Oliwia 
Janik, Zbyszek Kwiecień. Serdecznie gratulujemy! 
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WÓJT GMINY TWORÓG 
INFORMUJE 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz.U. 102/2010 poz.651 ze zmianami) 

W siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu przy  
ul. Zamkowej 16, na okres 21 dni, tj. od dnia 
03.02.2012 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargów: 

• działki o numerach 771/163, 769/163, 768/163  
i 767/163 obręb Brynek k.m.1, 

• działka o numerze 291/280 obręb Hanusek k.m.2, 
• działki o numerach 1123/170, 1124/170, 1125/170, 

1136/170,  1137/170, 1138/170 obręb Nowa Wieś 
Tw. k.m.1 dod.2, 

• działki o numerach 684/10, 685/10, 686/10, 687/10 
obręb Świniowice k.m.4, 

• działka o numerze 750/70 obręb Brynek k.m.1 
cz.1, 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg pod numerem tel. 285-74-93 w. 42.  

Pełna treść wykazu została umieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Gminy: www.tworog.pl. 

Wójt Gminy Tworóg 
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź 

GODZINY OTWARCIA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W TWOROGU 
ORAZ FILII 

TWORÓG: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 

godz. 9:00–18:00 
te. 32 285 74 92 

BORUSZOWICE: 
wtorek, środa, piątek 
godz. 13:00–18:00 
tel. 32 284 79 34 

WOJSKA: 
wtorek, środa, piątek 
godz. 12:00–17:00 
tel. 696 506 920 

ODKRYWAJĄC TAJEMNICE 
EGIPTU 

Zapraszamy na kolejny, już trzeci wykład Barbary 
Izworskiej w ramach Uniwersytetu III Wieku. Odbędzie się 
17 lutego o godz. 17. Z kolei 24 lutego zaplanowano 
warsztaty filcowania, w których również warto 
uczestniczyć.  

Jak dotąd dzięki barwnym opowieściom pani Barbary, 
słuchacze poznali bliżej Włochy i Ziemię Świętą. Tym 
razem spotkanie zostanie poświęcone Egiptowi i jego 
największym zabytkom. Będzie mowa o Kairze, 
piramidach w Gizie, Nilu, Luksorze i Karnaku. Serdecznie 
zapraszamy!   


