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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 

DNI TWOROGA 

Jubileuszowa edycja okazała się 
wyjątkowo udana i bogata  
w atrakcje. Mówiąc krótko – nie 
było szansy się nudzić.  

Wspominaj z „TWG Kurierem”  
V Dni Tworoga.  

Więcej str. 8. 

PIELGRZYMKA  
DO WŁOCH 

Padwa, Rzym, AsyżE To tylko 
niektóre z miejsc odwiedzonych 
przez Tworożan podczas 
tegorocznej pielgrzymki.  

Zobacz oczami jednej  
z najmłodszych uczestniczek jak 
wyglądała podróż. Więcej str. 6.  

NAJLEPSI 
GIMNAZJALIŚCI  
Z WIZYTĄ  
W URZĘDZIE GMINY 

Co będą robić w przyszłości? Jakie 
rady dla zdolnych absolwentów 
mieli organizatorzy spotkania?  

Więcej str. 14. 

MAJĄ W SOBIE OGIEŃ! 
 

Zobacz jak wyglądały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Więcej na str. 13. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce odmienionego, 
kolorowego „TWG Kuriera”. Mamy nadzieję, że nowa 
okładka spodoba się, a 52 numer miesięcznika stanie się 
początkiem nowego etapu w naszej działalności.  

W wakacyjnym numerze wspominamy czerwcowe 
wydarzenia w gminie. Pokazujemy ołtarze Bożego Ciała, 
które z wielkim zaangażowaniem przygotowywali 
mieszkańcy. Przypominamy jak wyglądały V Dni Tworoga, 
towarzyszymy podczas zawodów strażackich i żegnamy 
się ze szkołą razem z najlepszymi absolwentami 
Gimnazjum w Brynku.  

Piszemy również o ostatniej sesji Rady Gminy, na której 
udzielono wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2011. Zobacz jak wyglądają gminne wydatki, 
dochody i inwestycje.  

Z kolei amatorzy wodnych szaleństw znajda porady jak 
bezpiecznie korzystać z letnich atrakcji i jak reagować 
w sytuacji zagrożenia.  

Zapraszamy do lektury! 

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

OC W ŻYCIU PRYWATNYM  

Kodeks cywilny – zbiór przepisów prawa cywilnego,  
z którymi każdy z nas już się zetknął. Znajdziemy tu 
artykuł 415, który mówi: „Kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia”.   

OC czyli odpowiedzialność cywilna. Najczęściej 
zawieramy obowiązkowe ubezpieczenia OC: dla 
samochodu, zawodowe, medyczne, rolne itd. A co  
z odpowiedzialnością w życiu prywatnym? Co rozumiemy 
pod pojęciem – życie prywatne? Otóż – są to czynności, 
które dotyczą aktywności pozazawodowej i pozostają bez 
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub  
z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Czy zdarzyło nam się znaleźć w sytuacji, w której ktoś nam 
wyrządził szkodę i „machnęliśmy ręką”, bo nic wielkiego 
się nie stało? A może my wyrządziliśmy komuś  szkodę  
i musieliśmy się jakoś z poszkodowanym dogadać? Na 
przykład zalaliśmy sąsiada z dołu, bo pękł wężyk 
doprowadzający wodę do pralki lub spłuczki, ktoś 
przewrócił się na nie odśnieżonym chodniku przed naszym 
domem, nasza pociecha bawiąc się beztrosko wybiła 
komuś szybę, a na parkingu niechcący porysowaliśmy 
czyjś samochódE Nie zdarzyło się? Czy TO w ogóle może 
nam się przytrafić? 

Być może to błahe przykłady. W ostatnim czasie coraz 
częściej i głośniej słychać o poważniejszych sprawach. 
Przybywa roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.  
Przybywa też specjalistów od „skórek od banana” – nie 
tylko prawników, którzy skutecznie egzekwują coraz 
wyższe odszkodowania i zadośćuczynienia od winnych 
zaistniałych szkód majątkowych lub osobowych. 
W szkodach osobowych są to kwoty na poziomie 
kilkudziesięciu tysięcy złotych lub wyższych.  

Może warto rozważyć celowość wydatku kilkudziesięciu 
złotych za rok dla ochrony całej rodziny od trudnych do 
przewidzenia skutków zdarzeń, które w naszym 
mniemaniu nie mogą nam się przytrafić. Przyszłości 
jednak nie znamy, dlatego warto pamiętać, 
że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym chroni nas od szkód wyrządzonych 
nieumyślnie jak też w skutek rażącego niedbalstwa. 

Zapraszamy do rozmowy o szczegółach. 

Zespół AGEUS
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TWG 

KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XX sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 11 czerwca 2012 r.: 
 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa (Uchwała nr XX/162/2012). 
(skarga pani Stefanii Huć na plan zagospodarowania 
przestrzennego) 

 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu wpisu do Gminnej Księgi Zasług (Uchwała 
nr XX/163/2012).  

 
− Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości położonej w Tworogu przy 
ul. Świniowickiej (Uchwała nr XX/164/2012).  

 
− Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia  

do sprzedaży nieruchomości położonej w Brynku przy 
ul. Kolejowej (Uchwała nr XX/165/2012).  

 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 

drodze w Nowej Wsi Tworoskiej (Uchwała  
nr XX/166/2012). Drodze nadano nazwę Jaśminowa. 

 
− Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 

rok 2012 (Uchwała nr XX/167/2012).  
 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 
rok. (Uchwała nr XX/168/2012).  

 
− Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2011 rok (Uchwała nr XX/169/2012). 

 
− Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na II półrocze 
2012 roku (Uchwała nr XX/170/2012). 

 
− Podjęto uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec 

planowanej likwidacji posterunków policji w Miasteczku 
Śląskim i Świerklańcu (Uchwała nr XX/171/2012). 

SESJA ABSOLUTORYJNA 

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2011. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2011 zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tworóg.  
W jednogłośnym głosowaniu radni udzielili Wójtowi 
absolutorium, a tym samym stwierdzili prawidłowość 
w działaniu finansowym w roku 2011. 

DOCHODY 
W roku 2011 dochody budżetu gminy wyniosły 
22 187 721,32zł, co stanowi 98,4% wykonania planu, przy 
czym dochody bieżące wyniosły 19 777 934,32 zł, 
a majątkowe 2 409,787 zł. Mimo zapowiedzi, że udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być 
dużo niższe od zaplanowanych, to wyniosły one 3 175
127zł i stanowią 101,7% planu. Również podatek 
dochodowy od osób prawnych wykonano w 245,8%, 
jednak kwotowo podatek ten nie rzutuje na dochody 
budżetu gminy. Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości 
wyniosły 267 102,53 zł, co stanowi 67,5% planu. Nie udało 
się zbyć żadnych nieruchomości gruntowych. Podatki:
rolny, od nieruchomości, od środków transportowych 
zostały wykonane w prawie 100%, podatek leśny w 107%. 
Podatek od spadków i darowizn wykonano w 117%. Mimo 
wysokich wpływów, dalej widnieją zaległości podatkowe, 
w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości. 

WYDATKI 
Wydatki zostały wykonane na kwotę 23 490 586,62 zł 
i stanowią 94,9% planu, z tego wydatki bieżące wykonano 
na kwotę 17 819 736,65 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 
5 670 849,97zł. Wydatki przewyższają dochody i powstaje 
ujemny wynik finansowy na kwotę 1 302 865,30 zł prawie 
o 895 659 zł niższy od planowego deficytu. Deficyt ten 
został pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.  

INWESTYCJE 
Do najważniejszych inwestycji w roku 2011 należy zaliczyć 
dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Tworóg 
i Brynek oraz zakończenie budowy gminnej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. Udało się 
również, przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi 
(833 000 zł), wybudować kompleks boisk sportowych 
„Orlik 2012”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 215 544,28
zł. W ramach inwestycji drogowych przebudowano ul. 
Polną w Tworogu (Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych). Koszt – 176 884,90 zł. Przy wsparciu środków 
popowodziowych z budżetu państwa  odbudowano drogi 
gminne: ul. Wiśniową w Mikołesce (104 520,59 zł) oraz 
przepust na ul. Słonecznej w Połomi (37 862,67 zł). 
W 2011 r. udało się również rozpropagować wśród 
mieszkańców gminy budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dotyczy to sołectw, gdzie nie będzie budowana 
kanalizacja sanitarna. Gmina dofinansowała zadanie na 
łączną kwotę 28 921 zł.  

Wydatki na lokalny transport zbiorowy pochłonęły 
aż 1 096 189,36 zł co stanowi 4,7% ogółu wydatków 
budżetu gminy. Na remonty dróg w całej gminie wydano 
425 823,80 zł. W ramach skutków powodzi 
wyremontowano ul. Pniowiecką w Mikołesce 
(195 756,96 zł), most w Kotach przy ul. Szkolnej 
(10 306,79 zł) oraz most w Wojsce 
(30 819,19 zł). Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 
131 818,53 zł w tym na zimowe utrzymanie 94 998,63 zł. 
Należy zaznaczyć, że środki na to zadanie rosną, chociaż 
są nadal niewystarczające. 
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TWG 

KURIER PRAWNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI 
CYWILNEJ 

Do niedawna prowadziłem z kolegą działalność. Była 
to spółka cywilna zajmująca się produkcją mebli na 
wymiar. Spółkę rozwiązaliśmy, a kolega wyjechał za 
granicę. Obecnie sam prowadzę firmę o tym samym 
profilu. Kilka dni temu zgłosił się do mnie klient, który 
chce reklamować meble, wykonane przez starą firmę. 
Dodam, że zlecenie wykonał mój były wspólnik. Kto 
teraz powinien odpowiedzieć za źle wykonane 
zlecenie? Czy klient słusznie zwrócił się do mnie? 

Czytelnik TWG Kuriera 

Aby odpowiedzieć, należy wyjaśnić istotę spółki cywilnej. 
Instytucję tą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wg 
polskiego prawa spółka cywilna nie posiada osobowości 
prawnej i jest jedynie umową między dwoma lub więcej 
wspólnikami, na podstawie której zobowiązują się oni 
dążyć do wspólnego celu gospodarczego. Spółka cywilna 
nie jest zatem osobnym podmiotem prawa, odrębnym od 
jej wspólników. Innymi słowy spółka taka korzysta  
z podmiotowości prawnej swoich wspólników. Stroną 
umowy zawartej przez spółkę cywilną będą wspólnicy oraz 
kontrahent. Aby prowadzić działalność w ramach spółki 
cywilnej wszyscy wspólnicy muszą być przedsiębiorcami 
na ogół zarejestrowanymi w ewidencji działalności 
gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza). 
Spółkę cywilną zawiązuje się w momencie podpisania 
umowy spółki.  

Bardzo istotną zasadą jest odpowiedzialność solidarna 
wspólników za zaciągnięte w ramach działalności  
w spółce zobowiązania. Co oznacza solidarność w takim 
przypadku? Solidarność za zobowiązania zaciągnięte 
przez wspólników oznacza, iż wierzyciel może domagać 
się spełnienia całości bądź części świadczenia od każdego 
ze wspólników z osobna. Rozumie się przez to 
odpowiedzialność każdego wspólnika za całość 
zobowiązania.  

Ważne jest również, że ta solidarna odpowiedzialność 
działa również po rozwiązaniu spółki, jeżeli dotyczy 
ona umowy zawartej przez spółkę w trakcie jej trwania. 
Tym samym należy stwierdzić, że klient naszego 
czytelnika ma pełne prawo domagania się od naszego 
czytelnika (wspólnika rozwiązanej spółki cywilnej) 
dokonania stosownej naprawy, czy też innego świadczenia 
związanego z umową, której stroną była spółka cywilna. 
Jeżeli żądanie klienta jest uzasadnione, nasz czytelnik nie 
będzie mógł bronić się okolicznością, iż spółka nie istnieje 
oraz że meble faktycznie wykonywał drugi ze wspólników. 
Należy wspomnieć, iż spełnienie świadczenia przez 
jednego z dłużników solidarnych rodzi tzw. regres, który 
może być skierowany do pozostałych dłużników 
solidarnych.  

Biorąc pod uwagę prezentowany przykład, przy założenie 
wykonania przez czytelnika naprawy usterek wcześniej 
wykonanych mebli, będzie mógł on się domagać od byłego 
wspólnika zwrotu połowy poniesionych na naprawę 
kosztów. 

adwokat Łukasz Frączek

DOTACJA NA BUDOWĘ 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Trwa ogłoszony przez Wójta Gminy Tworóg nabór 
wniosków o udzielenie dotacji na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Tworóg. Wnioski można składać do 20 lipca 2012 r.  

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne 
dysponujące prawem własności nieruchomości oraz inne 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, 
w szczególności wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów 
publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi, których 
przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

Zasady i tryb przyznawania dotacji szczegółowo reguluje 
uchwała Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 
2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną 
środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczenia.  

Formularz wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz w pokoju 111 Urzędu 
Gminy Tworóg. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
Tworóg przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać na adres Urząd 
Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg.
Dodatkowe informacje na temat dotacji mogą Państwo 
uzyskać w Urzędzie Gminy Tworóg w Wydziale 
Gospodarki pokój 111 lub pod numerem telefonu 
32/285-74-93 wew. 54.  

DATKI MIESZKANIOWE 

Informujemy, że od 1 lipca 2012 r. wszelkie sprawy 
dotyczące dodatków mieszkaniowych należy kierować do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu, a nie 
jak do tej pory do Urzędu Gminy. 

NADWZYCZAJNA SESJA 

29 czerwca w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbyła  
się  XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg 
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012. 



6 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
W KRAINIE MOZZARELII  
I POMIDORÓW 

Od ok. 20 lat w tworoskiej parafii organizowane są 
pielgrzymki pod okiem Róży Gemuły. Parafianie byli 
np. we Francji, Portugali, Grecji i Ziemi Świętej. W tym 
roku pani Róża zorganizowała pielgrzymkę do miejsc 
świętych we Włoszech, która trwała od 22 do 30 
czerwca. Następna pielgrzymka planowana jest na 
Litwy, do Ostrej Bramy.  

Dzień I – wyjazd  
Na Placu wolności spotkało się niemal 90. pielgrzymów 
podzielonych na dwie grupy, którym towarzyszyły 
przewodniczki – pani Ewelina i pani Ania. Wielogodzinna 
podróż bardzo szybko minęła. Przewodniczka dzieliła się  
z nami wiedzą historyczną, pani Róża z wielkim 
entuzjazmem inicjowała wspólne śpiewanie, a księża –  
ks. Przemek i ks. Damian – zapewnili duchową opiekę. 
Granicę z Włochami przekroczyliśmy w Tarvisio, 
równocześnie wkraczając w jeden z 20 regionów Italii. 
Łącznie przejechaliśmy przez 9 regionów. Późnym 
wieczorem dojechaliśmy do Levada di Piave, gdzie 
spędziliśmy noc poprzedzoną tradycyjną, włoską kolacją.  

Dzień II – Padwa 
To miasto św. Antoniego, patrona naszej parafii. 
Największy kościół w Padwie, czyli bazylika św. Antoniego, 
jest połączony z dużymi krużgankami, na środku których 
rosły olbrzymie magnolie. Po mszy św. polski franciszkanin 
o. Sylwester pozwolił naszej grupie zrobić pamiątkowe 
zdjęcie przy grobie świętego. Bardzo się z tego 
cieszyliśmy, bo udaje się to tylko nielicznym. W kościele 
obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć!  

Dzień III i IV – Rzym 
Z samego rana wyruszyliśmy na podbój „Wiecznego 
Miasta”. Metrem udaliśmy się na Plac Hiszpański.  
Po zobaczeniu Fontanny di Trevi, doszliśmy do Panteonu, 
by w końcu dotrzeć na plac św. Piotra. Tam  
z niecierpliwością czekaliśmy na papieża Benedykta XVI. 
Ojciec Święty z pewnością nas zauważył, ponieważ 
przywieźliśmy z Polski transparent w barwach naszej 
ojczyzny z napisem „Tworóg”. Zwiedziliśmy Bazylikę  
św. Piotra i nawiedziliśmy grób Jana Pawła II.  

Drugiego dnia zobaczyliśmy bazylikę Santa Maria 
Maggiore, Koloseum, kolumnę Trajana, Pomnik Wiktora 
Emanuela na KapitoluE  

Dzień V – Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo 
Na Monte Sant’Angelo wjechaliśmy krętymi drogami, 
obserwując wspaniałe widoki. W tym małym miasteczku
znajduje się sanktuarium Michała Archanioła – jedyne nie 
poświęcone przez człowieka. Z kolei w San Giovanni 
Rotondo odwiedziliśmy miejsca związane ze św. Ojcem 
Pio. 

Dzień VI – Asyż 
W tym urokliwym miejscu zobaczyliśmy m.in. Kościół
św. Rufina, w którym św. Franciszek został ochrzczony 
oraz do Chiesa Nuova. To tam znajduje się cela, w której
święty był przetrzymywany przez rozgniewanego ojca. Pod 
Asyżem znajduje się miejscowość Santa Maria degli 
Angeli, gdzie znajduje się bazylika pod tą samą nazwą. 
Niezwykłe jest to, że znajduje się w niej kościółek 
Porcjunkula, w którym każdego dnia można uzyskać 
odpust zupełny. Naprzeciw niego znajdował się hotel, 
w którym spędziliśmy noc. 

Dzień VII – Orvieto 
Panoramę śródziemnomorskiego Orvieto mogliśmy 
podziwiać na twierdzy  umieszczonej na samym szczycie. 
W kościele jest przechowywany korporał, na który spadły 
krople krwi podczas przemienienia wina 
w krew Chrystusa. Przechodząc przez miasto 
kosztowaliśmy włoskich przysmaków.  

Dzień VIII – Wenecja 
Nadszedł najbardziej oczekiwany przeze mnie dzień. 
Wenecja – spełnienie moich marzeń. Tramwajem wodnym 
przejechaliśmy przez Canale della Giudecca na plac św. 
Marka. Tam czekała na nas Wenecjanka – pani Alecia, 
która doskonale mówi po polsku. Pięknymi wąskimi 
uliczkami przeszliśmy do kolejnego punktu wyprawy –
Canale Grande i Ponte di Rialto, gdzie mieliśmy trochę 
wolnego czasu. Mszę św. mieliśmy okazję odprawić 
w bazylice św. Marka.  

Pożegnanie z Włochami było trudne, bo  zakochałam się 
w tej krainie bazylii, mozzarelli i pomidorów. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie powrócę do słonecznej Italii. 

Monika Kobędza
14-letnia uczestniczka pielgrzymki
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
SZLAKIEM PROCESJI  

Procesja Bożego Ciała zatrzymuje się przy czterech 
ołtarzach polowych, gdzie czytane są fragmenty 
Ewangelii. Dla celebracji kultu trasa jest 
przyozdabiana brzózkami, a w oknach domów 
pojawiają się symbole religijne. 7 czerwca procesja 
Bożego Ciała w Tworogu prowadziła od kościoła przez 
ulicę Jankowskiego, Powstańców Śląskich, Szkolną 
do ulicy Kościuszki. Przy nich usytuowane były cztery 
ołtarze. Przygotowania zabierają sporo czasu  
i wymagają niemało zaangażowania wielu osób. 
Mieszkańcy Tworoga zabierają się do pracy już  
w środę około południa, a kończą rankiem następnego 
dnia. Jednak poszczególne fragmenty ołtarzy często 
powstają już kilka dni wcześniej. Przyjrzyjmy się 
jeszcze raz efektom pracy wielu Tworożan.  

Pierwszy ołtarz to tzw. „Ołtarz matek” z wizerunkiem 
Matki Bożej. Jak co roku, postawiono go na  
ul. Jankowskiego przy posesji państwa Gawlik, którzy 
zajmują się dekorowaniem ołtarza już od 23 lat! 

Sporo pracy w jego powstanie włożyły rodziny Gwóźdź, 
Kwieciński i Dudek, które zajęły się dekoracją. Podstawę 
do ołtarza zrobili panowie Mańka i Skolik. Natomiast 
ułożeniem kompozycji kwiatowych zajęła się Joanna 
Leksy. Kwiaty zakupili mieszkańcy ul. Szkolnej.  

Czwarty ołtarz należy do młodzieży żeńskiej. Stanął przy 
ul. Kościuszki.  

W pracach nad ołtarzem rodzinie pomaga sąsiad – pan 
Walos oraz pan Kandzia. Wszyscy starają się, żeby 
każdego roku wyglądał inaczej. Tym razem, w jego 
centralnym miejscu została umieszczona figurka Matki 
Bożej. Nie zabrakło także mnóstwa pięknych kwiatów 
kupionych przez matki. Po procesji kwiaty zostały 
przeniesione do tworoskiego kościoła. Państwo Gawlik 
dekorują również trasę procesji brzózkami.  

„Ołtarz ojców” stanął przy ulicy Powstańców Śląskich, 
niedaleko siedziby Straży Pożarnej. Jego wykonawcami są 
ojcowie z parafii św. Antoniego, ale w przygotowaniach 
chętnie pomagają również panie.  

Ołtarz młodzieży męskiej został postawiony przy 
ul. Szkolnej. W  jego centrum znalazły się dwa obrazy 
z wizerunkiem Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca 
Maryi oraz krzyż z koroną cierniową. 

Wykonawcami były grupy ministrantów i marianek, które 
swoją pracę rozpoczęły już w środę popołudniu i trwały ok. 
10 godzin. Dekoracje zostały przygotowane już kilka dni 
wcześniej przez Julię Swobodę. Na zakończenie procesji, 
zgodnie ze starą tradycją, wierni zabierają do domu liście 
drzewek, tataraku lub pojedyncze kwiaty, którymi 
przystrojono ołtarze, w celu zapewnienia sobie ochrony 
przed klęskami żywiołowymi, zwłaszcza przed uderzeniem 
pioruna. 



8 

 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
BEZ SZANS NA NUDĘ, CZYLI  
V DNI TWOROGA 

Pogoda trochę w kratkę, ale na szczęście drobne 
deszczowe przerywniki nikogo nie odstraszyły. W tym 
roku Dni Tworoga obchodziliśmy już po raz piąty, tym 
razem pod hasłem „Nasza kultura, nasze dziedzictwo, 
nasze tradycje”. Jubileuszowa edycja okazała się 
wyjątkowo udana i bogata w atrakcje. Mówiąc krótko – 
nie było szansy się nudzić.  

SPORTOWA SOBOTA 

Świętowanie rozpoczęło się w piątek, 8 czerwca 
koncertem zespołu rockowo-bluesowego „Rabarbar”. 
Sobota z kolei bez dwóch zdań w całości należała do 
sportu. To właśnie w południe 9 czerwca odbyło się 
uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje 
boisko – Orlik 2012” w ramach 60-lecia założenia 
Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” (zdjęcia  
z wydarzenia na naszej stronie internetowej:  
www.twg-kurier.pl). 

Wystąpił zespół „Beata i Marcin”, „Freje”, „Duo Fenix –
dwa fyniki” i Damian Holecki. Wieczór z kolei upłynął na 
zabawie tanecznej z zespołem „Mikado”. Najmłodsi mogli 
wypróbować chodzenie po wodzie w kuli-bańce, 
przejażdżki na kucyku i w samochodzikach lub zabawy na 
trampolinie, dmuchanym zamku oraz placu zabaw. 
A ponieważ sobota została poświęcona jubileuszowi LKS 
„Sparta”, nie mogło obyć się bez konkursu wiedzy 
o naszym klubie oraz na temat Euro 2012.  

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” – mały projekt, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki finansowe 
pozyskali pracownicy Urzędu Gminy oraz LKS „Sparta”.  
 

SWOJSKA NIEDZIELA 

Wesoło, kolorowo, niezapomnianie. Tak w trzech słowach 
można opisać niedzielę, 10 czerwca. – Myślę, że V Dni 
Tworoga na długo zapadną w pamięci, bo program był 
naprawdę bogaty – podsumowała imprezę, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, Grażyna Chmiel. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, poseł Tomasz Głogowski, pani starosta 
Lucyna Ekkert, przedstawiciele klubów sportowych, 
dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tworogu, księża 
tworoskiej parafii i mieszkańcy gminy. Proboszcz, 
Kazimierz Góral poświęcił boisko, a wójt Eugeniusz 
Gwóźdź strzelił pierwszego oficjalnego gola. Po 
popołudniu na placu za Urzędem Gminy czekała kolejna 
porcja atrakcji i okazji do szaleństw na parkiecie. 

Niedzielną zabawę otworzył występ roztańczonego 
zespołu „Demo” działającego przy GOK-u w Tworogu. Po 
nich na scenie zaprezentowali się uczniowie z SP 
w Tworogu, gimnazjaliści z Brynka oraz Szymon Nitka –
utalentowany mieszkaniec Boruszowic. Występy młodych 
mieszkańców gminy zakończył konkurs gwary śląskiej.  
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Można się było również dowiedzieć jak przeprowadzać 
pierwszą pomoc, a to za sprawą pokazu strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu. Część 
artystyczną pod hasłem „Śląski dom – śląsko godka” 
otworzył Roman Kurosz z kabaretem „Fiesta”. 
Rozweselona widownia bawiła się następnie z zespołem 
„Bajery” i grupą „NasTroje”. Prawdziwą atrakcją dla 
najmłodszych i nie tylko okazał się pokaz tresury konia 
poprowadzony przez Annę Izdebską. Podobnie jak  
w sobotę dzieci miały do dyspozycji cały arsenał 
dodatkowych atrakcji. Niedzielne spotkanie zakończyła 
biesiada śląska pt. „Książę Lipin i Przyjaciele”, którą 
poprowadził Andrzej Potępa. Więcej zdjęć z festynu na 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl oraz 
www.tworog.pl. 
 

Niestety okazało się to prorocze dla polskiej reprezentacji, 
która 16 czerwca przegrała z Czechami i pożegnała się 
z szansą na przejście do finałów. 

W Tworogu wielki finał należał do drużyn Anglii (SWOI 
Tworóg) i Holandii (Radni). – Mecz został rozegrany 
w świetle jupiterów, co było prawdziwym sprawdzianem 
technicznym dla tworoskiego „Orlika” – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. Rywalizacji, której towarzyszyło 
mnóstwo emocji, przyglądała się spora widownia. 
Zwyciężyła drużyna radnych w składzie: Sebastian Sołtys, 
Krzysztof Sobotta, Krzysztof Mitręga, Waldemar Bednorz, 
Jacek Gazda, Piotr Szyndzielorz, Adam Gawlik, Krystian 
Gawlik, Sławomir Gawlik, Marek Badura, Jacek Łagowski, 
Łukasz Chmiel, Henryk Chmiel, Marcin Paździor, Tomasz 
Czaja, Arkadiusz Parkitny, Adam Chmiel, Klaudiusz 
Wieder. Mistrzem strzelców, o ironio, okazał się zawodnik 
drużyny Anglii – Mirosław Kędziora.  

Wójt gminy Tworóg dziękuje za współpracę 
i współfinansowanie Mini Euro zarządowi Ludowego Klubu 
Sportowego „Sparta”, wszystkim zaangażowanym 
w organizację imprezy – pracownikom Urzędu Gminy, 
animatorom, z-cy przewodniczącego Rady Gminy –
Henrykowi Chmielowi. 

PRZEGLĄD RADOSNEJ 
PIOSENKI 

Tegoroczne „Baszty”, jak podkreślają organizatorzy, 
były edycją próbną. Eksperyment jednak udowodnił, 
że impreza ma sens i potencjał, a młodzi uczestnicy 
wiele do pokazania. I Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Wiosennej „Baszty” odbył się 15 czerwca 
w brynkowskim pałacu i przyciągnął młodzież 
dosłownie z całej Polski – również znad morza. 

Pomysłodawcami i organizatorami przeglądu są pedagog 
szkolny w Zespole Szkół Leśnych w Brynku – Roma 
Rudzka – oraz wychowawca – Antonii Zięba. – Festiwal od 
początku musiał mieć ogólnopolski zasięg, bo nasze 
szkoły rozsiane są po całym kraju. Dlaczego piosenka 
wiosenna? Bo założyliśmy, że ma to być konkurs radosny, 
a taka właśnie jest wiosna – wyjaśnia Roma Rudzka. 
Nauczyciele zauważyli, że dzisiejsza młodzież mało 
śpiewa, choć potrafi to robić. – Postanowiliśmy ich 
zmobilizować, zachęcić i stworzyć okazję do rozśpiewania
– mówią zgodnie organizatorzy. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Impreza była współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskał 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu i Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Organizatorzy dziękują za 
pomoc Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu, firmie ATS, 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz 
Zakładowi Usług Komunalnych w Tworogu. 

FINAŁ MINI EURO 

W program sportowych atrakcji V Dni Tworoga wpisały 
się rozgrywki w ramach Spichlerzowego Mini Euro 
2012. Wielki finał rozgrywek odbył się w Boże Ciało,  
7 czerwca. Czy tworoskie rozgrywki pokryły się  
z wynikiem EURO 2012?  

Walka o tytuł mistrza trwała od końca kwietnia. Już  
w połowie maja wiadomo było, że z rywalizacji odpada 
drużyna Polski (OSP Tworóg 1) i Grecji (Nowa Wieś 
Tworoska). 
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– W tym roku była dosyć duża różnorodność repertuarowa 
i swoboda w doborze materiału. W przyszłości jednak 
chcielibyśmy ograniczyć przegląd do piosenki ekologicznej 
i poetyckiej – mówi Antonii Zięba. Podkreśla, że już w tej 
edycji młodzież wybierała utwory oparte na tekstach 
znanych poetów. – Pojawił się i Stachura, i Baczyński. 
Również poziom nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się 
tak zdolnych wykonawców. O wielu z nich z pewnością 
jeszcze usłyszymy – mówi. W konkursie wzięło udział pięć 
szkół leśnych – z Brynka, Białowieży, Starościna, Warcina 
i Zagnańska. Zwyciężył zespół z Warcina, II miejsce zajęła 
Natalia Harabin z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku,  
a III Natalia Zawiła z Technikum Leśnego w Starościnie. 
Choć przegląd dopiero raczkuje, jedno jest pewne – 
technika leśne są kopalnią talentów, a sam festiwal 
skutecznie je odkrywa. Poza tym łączy pokoleniaE Po 
rozdaniu nagród na scenę dał się wciągnąć absolwent 
brynkowskiego technikum, który obecnie pracuje  
w Nadleśnictwie Katowice – Bolesław Bobrzyk. 

Organizatorzy zapewniają, że mają zamiar kontynuować 
festiwal w kolejnych latach. Jednocześnie dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
przedsięwzięcia, również finansowo. 

GDZIE SOKÓŁ MA GNIAZDO 

Jak wiele wspólnego mają ze sobą gmina Tworóg  
i gmina partnerska Benov miała się okazję przekonać 
delegacja z Tworoga, która na początku czerwca 
odwiedziła Morawy. Zaproszenie miało związek  
z jubileuszem 150-lecia istnienia w Czechach 
Towarzystwa Sportowego „Sokół” i 100-lecia siedziby 
organizacji w Benovie – budynku o nazwie 
„Sokolnica”. Okazuje się, że „Sokół” działał również  
w Tworogu, jednak z powodów politycznych został 
rozwiązany. 

Towarzystwa sportowe noszące nazwę „Sokół” powstały  
w XIX w. w krajach słowiańskich by poprawiać sprawność 
fizyczną i duchową. Pierwsze „gniazdo” założono  
w Pradze, szybko jednak idea rozprzestrzeniła się  
w Europie. Kolejne „gniazda sokoła” powstawały m.in.  
w Słowenii, Polsce, Chorwacji, na Śląsku Niemieckim.  
A w Tworogu? – Założone w 1864 r. w Czechach 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało przeniesione 
do Bytomia w 1894 r. Można przypuszczać, że w Tworogu 
powstało w tym samym czasie – mówi lokalny historyk, 
Fryderyk Zgodzaj. 

Celem było krzewienie kultury fizycznej i działalności 
kulturowo-oświatowej. Członkowie towarzystwa podczas 
zajęć zwracali się do siebie per: bracie, siostro.
Przynależność do organizacji traktowano bardzo 
poważnie. W 1921 r. śląski „Sokół” liczył w 265 gniazdach 
(kołach) ok. 20 tysięcy osób. Dobra passa organizacji i jej 
rosnący prestiż stały się początkiem końca. –
Niepotrzebnie tworoskie koło gimnastyczne wdało się 
w politykę, opowiadając się po stronie powstańców 
polskich. Po plebiscycie Tworóg pozostał po stronie 
niemieckiej. Koło więc z oczywistych powodów zostało 
rozwiązane i nigdy go nie reaktywowano – wyjaśnia 
Fryderyk Zgodzaj. 

W Benovie do dnia dzisiejszego prężnie działa. 
Członkowie nie tylko ćwiczą, ale tworzą wspólnotę. Mają 
swoich honorowych członków, galowe, tradycyjne strojeE 
„Sokolnica” nie stoi więc od parady. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Na uroczystości pojechał z-ca wójta Klaudiusz Wieder, 
Fryderyk Zgodzaj, Jarosław Stańko i Engelbert Krok.
Goście nie pojawili się z pustymi rękami. Jako  świadectwo 
wspólnoty i na pamiątkę jubileuszu zabrali ze sobą 
symboliczne drzewko (ufundowane przez tworoską firmę 
„Twoje Ogrody”), które zostało posadzone w centrum 
miejscowości (zdj. powyżej). 

BRYNKOWSKA KOPALNIA 
TALENTÓW 

Z talentem podobno się rodzimy, ale jak go odkryć 
i wykorzystać? Dużą rolę na drodze samopoznania 
i rozwoju odgrywają szkoły. Wieloletnie starania
naszych nauczycieli w tym roku przyniosły konkretny 
plon. 

Gimnazjum w Brynku otrzymało przyznany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł Szkoły Odkrywców 
Talentów. Co istotne, brynkowska placówka jest na liście 
wyróżnionych jedynym gimnazjum i czwartą szkołą 
w powiecie tarnogórskim. 

27 czerwca na szkolnych murach została powieszona 
pamiątkowa tablica informująca o sukcesie. 
W uroczystości wzięli udział z-ca wójta Klaudiusz Wieder, 
przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek, dyrektor 
ZOPO Agnieszka Cimała, dyrektorzy gminnych szkół 
podstawowych – Małgorzata Ziaja i Marcin Paździor oraz 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Odkrywców Talentów. 
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Jak wiadomo, tytuł zobowiązuje, dlatego uczniowie 
udowodnili gościom, że na niego zasłużyli. 

Pochwalili się wysokimi wynikami egzaminu 
gimnazjalnego, zaprezentowali interpretację tekstów 
Wisławy Szymborskiej oraz film edukacyjny „Sąd nad 
chipsem”, zachęcający do zdrowego odżywiania (który 
sami nakręcili). Przypomnieli również, że zdobyli  
II miejsce, pokaźne puchary i nagrodę pieniężną  
w tegorocznej „Gimnazjadzie”. Chyba nikt nie miał 
wątpliwości, że talentów młodzieży nie brakuje. A te 
przyczyniły się do wielu sukcesów na długiej liście 
konkursów i olimpiad. 

– Poszczególne klasy losowały kraj, a następnie 
projektowały koszulki dla reprezentacji. Gimnazjaliści 
starali się również ubrać w kolory odpowiadające fladze 
wylosowanego państwa – wyjaśnia nauczycielka języka 
angielskiego, Katarzyna Solecka. W holu szkoły 
zorganizowano także konkurs na temat sportu (oczywiście 
z naciskiem na futbol) przeprowadzony w języku 
niemieckim i angielskim. Quiz został poprzedzony 
pouczającą (kilkujęzykową) prezentacją multimedialną. 

CHEMIA W BUTELKACH 

Nareszcie mamy lato! Jak wiadomo w Polsce pogoda 
bywa kapryśna. Jaka by ona jednak nie była, o tej 
porze roku ze względu na wyższe temperatury nasz 
organizm odczuwa częściej pragnienie. Niestety, jak 
wynika z obserwacji zachowań konsumentów, co 
z resztą potwierdzają statystyki, nasze społeczeństwo 
sięga głównie po gazowane napoje kolorowe. 
Szczególnie popularne są wśród dzieci i młodzieży. 
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że zawierają 
mnóstwo związków chemicznych, na które nasz 
organizm nie pozostaje obojętny. Kto regularnie pije 
napoje kolorowe funduje sobie prawdziwą bombę 
chemiczną z opóźnionym zapłonem. 

Kolorowe napoje zawierają bardzo dużo cukru, są więc 
kaloryczne, co przy częstym spożywaniu powoduje 
otyłość, wywołuje próchnicę zębów i choroby przyzębia. 
Cukier pobudza łaknienie, a to prowadzi do błędnego koła 
– im więcej spożywa się słodkiego napoju, tym bardziej 
chce się pić. Ponadto zwiększa się ryzyko chorób serca 
i cukrzycy. Prawie wszystkie zawierają syntetyczne środki 
słodzące, czyli słodziki, z których najczęściej stosowanym 
jest aspartam (E-951) uważany za najbardziej 
niebezpieczną substancję dodawaną do żywności. Według 
US Department of Health and Human Services, aspartam 
może wywoływać 92 różne symptomy, m.in.: bóle 
i zawroty głowy, napady epilepsji, nudności, drętwienia, 
skurcze mięśni, przybieranie na wadze, wysypki, depresję, 
zmęczenie, drażliwość, częstoskurcz serca, bezsenność, 
problemy z widzeniem, utratę słuchu, palpitacje serca, 
trudności z oddychaniem, ataki niepokoju, niewyraźną 
wymowę, utratę smaku, szum w uszach, utratę pamięci 
i bóle stawów. Badacze i lekarze studiujący niekorzystne 
działanie aspartamu stwierdzili, że jego spożywanie może 
się przyczynić do wywołania lub pogorszenia stanu 
w następujących chorobach chronicznych: 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

O kolejnych wygranych na bieżąco informowaliśmy  
w naszym miesięczniku. Jednak sam wpis na ministerialną 
listę jest związany z działalnością zespołu teatralnego 
„Bez-Miary”, sukcesami sportowymi, a także osiągnięciami 
redaktorów szkolnej gazety „Gi...Miś”. To właśnie te 
działania zostały wpisane we wniosku o wpis do 
ogólnopolskiej bazy Szkół Odkrywców Talentów. – 
Staraliśmy się oszlifować talenty, które pomagali odkryć 
nauczyciele nie tylko Gimnazjum, ale też szkół 
podstawowych. To nasz wspólny sukces – komentowała 
podczas uroczystości dyrektor placówki, Bożena 
Cembrowska. 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

27 czerwca w Gimnazjum w Brynku odbył się Dzień 
Języków Obcych. Poprzez quizy i zabawę młodzież 
utrwalała swoją znajomość języka niemieckiego  
i angielskiego oraz zdobywała wiedzę o krajach 
europejskich. Tegoroczna edycja została tematycznie 
powiązana z EURO 2012. 
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guz mózgu, stwardnienie rozsiane, epilepsja, chroniczny 
syndrom zmęczenia, choroba Parkinsona, choroba 
Alzheimera, opóźnienie umysłowe, chłoniak, wady 
wrodzone, cukrzyca. 

Opisywane produkty bogate są również w chemiczne 
substancje barwiące, które jak wykazały badania mają 
bardzo niekorzystny wpływ na zachowanie dzieci tzn. 
mogą nadmiernie pobudzać, wywoływać kłopoty ze 
skupieniem uwagi i kontrolą własnego zachowania. Oprócz 
tego mają działanie alergizujące lub mogą nasilać objawy 
alergii. Podobny wpływ na nasz organizm mają zawarte  
w omawianych napojach chemiczne aromaty. 

Napoje utrwalane są konserwantami, z których 
najpopularniejszy to benzoesan sodu (E211) i jego sole, 
czyli benzoesany. Niektórzy sądzą, że w niewielkich 
stężeniach nie należy się go obawiać. Większość 
naukowców uważa jednak, że jego powszechność 
stosowania sprawia, iż jest on niebezpieczny. Szczególnie 
u dzieci może uwalniać histaminę i w ten sposób być 
przyczyną alergicznych reakcji, u astmatyków i alergików 
potęgować te reakcje, a u osób wrażliwych na aspirynę 
powodować zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu 
pokarmowego. Spożycie benzoesanu sodu jest 
niewskazane osobom z chorobą wrzodową, gdyż działa 
drażniąco na śluzówkę żołądka, przez co może 
powodować dolegliwości bólowe. 

Kolorowe trunki są źródłem fosforanów, które w postaci 
kwasu ortofosforowego (regulator kwasowości E338) 
wypłukują z organizmu wapń, magnez i żelazo (co może 
przyczynić się do osłabienia zębów i kości). Badania 
naukowe wykazały, że na jego szkodliwe działanie bardziej 
narażone są kobiety. Nie można nie wspomnieć  
o dwutlenku węgla. Jeżeli występuje w wodzie mineralnej 
jest obojętny dla organizmu, jednak w napojach 
kolorowych może wchodzić w reakcje chemiczne  
z niektórymi związkami i potęgować ich negatywne 
oddziaływanie. Zbyt duża ilość dwutlenku węgla może być 
przyczyną dolegliwości jelitowo-żołądkowych. 

Te wszystkie informacje być może brzmią niewiarygodnie, 
bo przecież dotyczą produktów spożywczych, które 
legalnie są dostępne w sklepach, ale takie są fakty. Warto 
je znać, decydując się na zakup. Ktoś pewnie powie, że 
chemia jest teraz w żywności powszechna. Owszem, ale 
trudno znaleźć drugą tak bogatą i różnorodną  
w syntetyczne dodatki jak opisywane przeze mnie napoje. 

Co w takim razie pić? Najlepiej wodę mineralną lub 
źródlaną niegazowaną, a jeżeli nie możemy żyć bez 
kolorowych napojów, to wybierajmy raczej naturalne soki 
owocowe. Napoju gazowanego bez chemicznych 
aromatów oraz konserwantów raczej nie znajdziecie.  
O składzie napoju informuje etykieta, którą przed zakupem 
trzeba koniecznie przeczytać. Czytanie etykiet produktów 
spożywczych powinno stać się nawykiem każdego, 
szczególnie, jeżeli sięga się po coś nowego. W ten sposób 
jesteśmy w stanie ograniczyć spożywanie chemii, gdyż 
producenci mają obowiązek zamieszczać informacje na 
temat stosowanych dodatków chemicznych. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka 

WIZYTA SĄSIADÓW Z TOSZKA 

23 czerwca w Gminie Tworóg gościła stuosobowa 
wycieczka z DFK Toszek. Uczestnicy zwiedzili pałac 
w Brynku oraz tworoski zamek, czyli obecnie Urząd 
Gminy oraz „Szpitol” przy placu Wolności. Wycieczkę 
oprowadzał ks. dr Piotr Górecki z Gliwickiej Kurii 
Biskupiej. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

 – Goście złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 
przy Urzędzie Gminy. Natomiast po zwiedzaniu, udali się 
do Gminnego Ośrodka Kultury na poczęstunek, gdzie przy 
kawie rozmawiali o historii Tworoga oraz jego zabytkach –
mówi gospodarz spotkania, przewodniczący DFK 
w Tworogu, Bertold Kubitza. 

Organizatorzy wycieczki dziękują władzom Gminy Tworóg 
za gościnność i udostępnienie obiektów do zwiedzania. 

PIENIĄDZE DLA GOK-u 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu otrzymał dotację 
w wysokości 3,5 tys. zł na realizację projektu „Rozwój 
społeczny dzieci i zapobieganie patologiom poprzez 
naukę racjonalnego, przyjemnego i pożytecznego 
spędzania czasu wolnego”. 

–  To był najlepiej napisany wniosek w tej edycji –
stwierdziła przewodnicząca Komisji Grantowej, Izabela 
Woźniak. Dotacja została przyznana w ramach Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce we współpracy z Forum Młodzieży 
Samorządowej. 

FESTYN W KOTACH 

Zapraszamy na festyn sołecki do Kotów, który 
odbędzie się w sobotę, 21 lipca na placu za OSP 
w Kotach.  

Festyn zaczyna się o godz. 17 występem strażackiej 
orkiestry dętej. W programie również gry i zabawy dla 
dzieci, o godz. 18 – występ Jacka Kieroka oraz zabawa 
taneczna z zespołem „TakT”. 

Na wspólną zabawę zapraszają sołtys, kotowska rada 
sołecka i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
998, CZYLI RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ Z OSP W TWOROGU 

Lato to nie tylko relaks, zabawa i beztroska. To 
również czas niosący wiele zagrożeń związanych np.  
z przebywaniem na kąpieliskach. Zgodnie z danymi 
WOPR w latach 2007-2009 w Polsce odnotowano od 
452 do 479 utonięć. Światowa Organizacja Zdrowia 
ocenia, że każdego roku z powodu tonięcia umiera na 
całym świecie 450 000 osób. Do najczęstszych 
przyczyn należy: lekceważenie przepisów dotyczących 
kąpieli lub jej zakazu, kąpiel po spożyciu alkoholu, 
lekkomyślność, skurcze, brak opieki nad dziećmi, 
nadmierne wyziębienie organizmu. 

By móc się bezpiecznie kąpać należy przestrzegać kilku 
zasad: korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk  
i bezwarunkowo nie wchodzić do wody w miejscach, gdzie 
jest to zabronione. Tam, gdzie nie znamy dna i głębokości 
wody, nie wolno skakać. Zabroniona jest również kąpiel po 
spożyciu nawet małej ilości alkoholu, ponieważ rozszerza 
on naczynia krwionośne. W efekcie krew krąży  
w organizmie szybciej powodując uczucie ciepła, szybciej 
jednak to ciepło tracimy. Należy także pamiętać, że po 
obfitym posiłku należy odczekać godzinę zanim wejdziemy 
do wody. Nie zapomnijmy o dzieciach, które nie mogą 
kąpać się bez nadzoru osoby dorosłej! 

CO ROBIĆ WIDZĄC TONĄCEGO? 

Gdy zauważymy tonącego oceniamy ile osób w tej chwili 
potrzebuje pomocy, czy jest w pobliżu ratownik WOPR 
oraz czy my jesteśmy bezpieczni. Natychmiast należy 
wezwać służby ratunkowe:  ratownika (albo dzwonimy 
do WOPR-u 601 100 100) lub wzywamy straż pożarną 
(998). Jeżeli to możliwe nie wchodzimy do wody, w celu 
ratowania tonącej osoby. Wybieramy najbardziej 
bezpieczny sposób ratowania (koło ratunkowe, lina,  
z łodzi, podając tonącemu jakiś długi przedmiot).  

Po wyciągnięciu tonącego na brzeg sprawdzamy stan 
świadomości (zawołaj, delikatnie potrząśnij) i dzwonimy po 
pogotowie ratunkowe (nr 999 lub 112). W przypadku braku 
reakcji – udrożnij drogi oddechowe (wyciągnij ciała obce 
lub wylej wodę z jamy ustnej), odchyl głowę do tyłu, 
sprawdź oddech (przez 10 sekund) przykładając ucho do 
ust poszkodowanego.  

Jeżeli stwierdzimy brak oddechu należy wykonać  
5 oddechów ratowniczych (przytykając szczelnie nasze 
usta do ust poszkodowanego jednocześnie zatykając nos). 
Wykonujemy resuscytację krążeniowo-oddechową  
w schemacie 30 uciśnięć kl. piersiowej do 2 oddechów 
ratowniczych. 

Resuscytację prowadzimy do momentu: pojawienia się 
oznak życiowych (kaszel, reakcja na ból, otwieranie oczu), 
przyjazdu służb ratunkowych (pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna, WOPR, policja), opadnięcia z sił. 

Błażej Śliwiński 

AKTYWIZUJĄC BEZROBOTNYCH  

Od 1 stycznia 2012 ruszyła kolejna edycja 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tworogu Projektu „Program aktywizacji społeczno-
zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg”. 

Doświadczenia poprzednich lat wykazały, iż zastosowane 
wobec uczestników projektu wsparcie w postaci 
przygotowania zawodowego, zdobycie nowych kwalifikacji, 
nabycie kluczowych umiejętności psychospołecznych 
zwiększyło ich szanse na znalezienie pracy. Osoby te stały 
się bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi kandydatami 
w gronie osób starających się o pracę. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, jest realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie 
pozwoli na znalezienie pracy, a tym samym na 
poprawienie kondycji finansowej i statusu społecznego. 
W maju odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi 
uczestnictwem w programie. W tym roku projekt 
skierowany jest do ośmioosobowej grupy. Podobnie jak 
w minionych latach, w ramach aktywizacji społeczno-
zawodowej będą organizowane  spotkania z doradcą 
zawodowym, psychologiem, szkolenia zawodowe oraz 
wsparcie asystenta rodziny. 

WAKACJE NA „BRZEŹNICY” 

Rady sołeckie oraz sołtysi Tworoga, Boruszowic, 
Hanuska, Brynka i Nowej Wsi Tworoskiej zapraszają 
dzieci i młodzież szkolną do 18-tego roku życia na 
basen w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzeźnica”. 

Wejściówka na teren ośrodka jest bezpłatna dla młodych 
mieszkańców wymienionych sołectw od 30 czerwca do 
2 września po okazaniu legitymacji szkolnej. Serdecznie 
zapraszamy oraz życzymy słonecznych 
i bezpiecznych wakacji.  

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA

W tym roku najlepsi absolwenci Gimnazjum w Brynku 
stanowią 32,86 procent ogółu uczniów. Najwyższą 
średnią może się pochwalić Agata Szewczyk – 5,55, 
Nikola Gorczycka – 5,44 i Karolina Gatys – 5,44. To 
właśnie one i dwudziestu innych uczniów, którzy 
uzyskali średnią co najmniej 4,75, znalazły się na sali 
posiedzeń Urzędu Gminy na corocznym spotkaniu 
najzdolniejszych absolwentów szkół gimnazjalnych.  

Dla świeżo upieczonych absolwentów jest to bardzo ważny 
moment w życiu. Jak zaznaczył z-ca wójta, Klaudiusz 
Wieder, to właśnie teraz kończy się pewien etap w życiu 
i zaczyna czas dokonywania wyborów i podejmowania 
trudnych decyzji. 
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– Zapytajcie samych siebie, co chcielibyście w życiu robić, 
w czym jesteście dobrzy, jakie macie talenty – zachęcał 
Klaudiusz Wieder. Dyrektor Gimnazjum w Brynku, Bożena 
Cembrowska dodała, że nauczyciele robili wszystko by 
stworzyć młodzieży okazję do rozwijania zainteresowań. 
Najwyraźniej robią to skutecznie, bo niedawno szkoła 
została wpisana na ministerialna listę Szkół Odkrywców 
Talentów. Czasami jednak mimo starań nauczycieli  
i zaglądania w głąb siebie, dalej nie wiadomo, co  
w przyszłości z sobą zrobić. I na to znalazła się rada. – 
Rozmawiajcie z rodzicami, słuchajcie ich wskazówek. 
Czerpcie z doświadczenia dorosłych – podpowiadał 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty Mirosław Papiernik.  
Z kolei inicjatorka spotkań ze zdolną młodzieżą 
(organizowanych już 19 lat!) – przewodnicząca Rady 
Gminy, Maria Łukoszek radziła nie skupiać się tylko  
i wyłącznie na nauce, bo w życiu ważne są również 
przyjaźnie i pasje. W spotkaniu wzięli również udział 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 
Agnieszka Cimała i wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
w Tworogu, Ryszard Królicki. 

Uczniowie zobaczyli pokonkursową wystawę pt. 
„Pamiętajmy o prawach dziecka”, którą zorganizował 
Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich 
Górach dla uczczenia postaci Janusza Korczaka oraz 
głoszonych przez niego idei.  

Kolejna atrakcja – magiczne spotkanie z iluzjonistą. 
Znikające karty, sznurki zmieniające swą długość, chusty
wyciągane z kapelusza, to tylko kilka z wielu magicznych 
sztuczek, które zaprezentował dzieciom Konrad Mościński. 
Uczniowie w wielkim skupieniu próbowali podpatrzyć jego 
warsztat pracy, ale nawet mimo prób na scenie, nie udało 
im się to – sztuka magiczna pozostała nieodgadnioną 
domeną MistrzaE 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Następne spotkanie odbywało się w sali kinowej. Tutaj 
uczniowie zostali zaskoczeni zagadkami na temat kina 
i bohaterów ulubionych kreskówek. Z potyczki wyszli 
zwycięsko, zajadając przy tym cukierki stanowiące 
nagrodę za poprawne odpowiedzi. Kolejną atrakcją był 
pokaz sztuki teatralnej, który zaprezentowała Barbara 
Kwas. Tutaj uczniowie musieli zmierzyć się z prawdziwymi 
zadaniami aktorskimi! Repertuar atrakcji zamykał pokaz 
tańca w wykonaniu grupy „TESS”. Żal było odjeżdżaćE 

Magdalena Michalska

WIZYTA NA STADIONIE PIASTA 
GLIWICE 

„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” –
o prawdziwości tego znanego stwierdzenia, którego 
autorem jest  legendarny trener  Kazimierz Górski,  
uczniowie z Wojski, Wielowsi i Boruszowic mogli się 
naocznie przekonać 20 maja podczas wizyty w na 
stadionie klubu piłkarskiego  „Piast” w Gliwicach.  

Wyjazd na mecz gliwickiego zespołu z GKS-em Katowice 
nawiązywał do zaproszenia jakie uczniowie otrzymali od 
trenera gliwickiej drużyny, Marcina Brosza. Wręczył go 
wraz z piłkarzami podczas spotkania w Szkole 
Podstawowej w Wojsce.  

Dla większości była to pierwsza wizyta na stadionie 
i jedyna możliwość obserwowania rozgrywek piłkarskich 
na żywo. Zanim jednak ta ponad 60-cioosobowa grupa 
uczniów zasiadła na widowni, musieli  jak wszyscy kibice
przejść przez bramki ochronne 
i zastosować się do surowych zasad bezpieczeństwa na 
stadionie, o których wcześniej opowiadali im opiekunowie. 

A co do powiedzenia mieli najlepsi uczniowie? Większość 
z nich zdecydowało się kontynuować naukę w  LO im. 
Stanisława Staszica oraz LO im. Stefanii Sempołowskiej. 
Być może w przyszłości zostaną prawnikami, 
weterynarzami, biologami, farmakologami, psychologamiE 
Bez względu jednak na wybór kierunku studiów zarówno 
władze, jak prymusi nie mają wątpliwości, że będą godnie 
reprezentować naszą gminę. I tego im życzymy. 

„GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT” 

W roku obchodzonym jako rok Janusza Korczaka, 
Dzień Dziecka musiał być naprawdę wyjątkowy! Tak 
też się stało dzięki wsparciu Rady Rodziców. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojsce  
zaproszeni zostali  do Tarnogórskiego Centrum 
Kultury. A tam atrakcjom nie było końca7 

 

Foto. Najzdolniejsi, czyli: Agata Szewczyk, Nikola Gorczycka, Karolina 
Gatys, Marta Mika, Patrycja Golka, Anita Kowoll, Marta Ciba, Aneta 

Kościelny, Marta Opara, Wiktoria Wolwowicz, Anna Zyzik, Daria 
Jajecznica, Magdalena Tolak, Karolina Langner, Weronika Sobota, 

Grzegorz Cimała, Kacper Szeląg, Marlena Miczka, Mateusz Śliwiński, 
Mateusz Skrabania, Karolina Samol, Grzegorz Samol, Kalina Pilc 
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Na nowo wybudowanym stadionie, który może pomieścić 
10 000 osób, wśród naszych młodych kibiców jeden 
wyróżniał się strojem. To zwycięzca konkursu wiedzy  
o klubie sportowym „Piast” - Mateusz Piejek. Pojawił się na 
trybunach w klubowej koszulce, podpisanej przez trenera 
Brosza i jego zawodników: Marcina Korbeckiego, Adriana 
Świątka i Krzysztofa Hałgasa. Emocje sięgnęły zenitu, gdy 
na zielonej murawie boiska pojawili się piłkarze  
w niebiesko-czerwonych strojach. Wszystkich piłkarzy 
przywitały gromkie brawa. 

Sytuacja na boisku całkowicie pochłonęła uwagę uczniów  
i 90 minut meczu minęło w mgnieniu oka na dopingu dla 
drużyny gospodarzy, którzy wygrali! Wracając do domu, 
uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat 
meczu. Przyznali, że zupełnie inaczej będą oceniać 
wysiłek sportowców. Przekonali się jaka jest rzeczywista 
odległość od jednej bramki do drugiej, a jej pokonanie nie 
jest tak proste i łatwe, jak to się może wydawać widzowi 
przed ekranem telewizora. 

Monika Ziob 

TWORÓG W WARSZAWIE 

Jak to się stało, że uczennice Szkoły Podstawowej  
w Tworogu znalazły się w Warszawie? Wszystko  
z okazji 90-tej rocznicy Powrotu Górnego Śląska do 
Polski. 

W związku z tym wydarzeniem 20 czerwca  
w Archikatedrze Warszawskiej p.w. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, odprawiona 
została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył 
Metropolita Warszawski – Kardynał Kazimierz Nycz.  

Po Mszy Świętej odbył się okolicznościowy koncert chóru 
i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny. 

W uroczystości udział wzięli: prezydent Polski – Bronisław 
Komorowski, Marszałkowie Sejmu i Senatu, wojewoda 
śląski, władze kościelne i politycy. Mając na uwadze rangę 
wydarzenia oraz zaangażowanie władz województwa  
śląskiego w organizację uroczystości rocznicowych, 
dyrektor Zespołu „Śląsk” – Zbigniew Cierniak zaprosił do 
wspólnego wyjazdu na uroczystość współpracujące 
z zespołem szkoły noszące imię Powstańców Śląskich 
i Wojciecha Korfantego. Wśród dziesięciu zaproszonych 
szkół z województwa śląskiego znalazła się Szkoła 
Podstawowa w Tworogu. 

Wraz z dyrektorką szkoły – Małgorzatą Ziają, do 
Warszawy wyjechały cztery uczennice z klas VI i V: 
Wiktoria Ziaja, Daria Bal, Weronika Nowak i Alicja Marzec. 
Nasze uczennice jako jedyne ubrane były w stroje śląskie, 
czym wzbudziły zainteresowanie przybyłych gości. 
Dziewczynki spotkało wiele wyróżnień, na wielokrotnie 
zadawane pytanie – skąd przyjechały, że ze Szkoły 
w Tworogu. 

Hanna Pawełczyk

DZIAŁKI BUDOWLANE NA 
SPRZEDAŻ 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza pierwsze nieograniczone 
przetargi ustne na zbycie działek : 

– dz. nr 771/163, 769/163, 768/163, 767/163 obręb 
Brynek k.m.1 (pomiędzy ul. Tarnogórską a ul.
Zamkową), 

– dz. nr 291/280 obręb Hanusek k.m.2 (przy 
ul. Strzeleckiej), 

– dz. nr 1125/170 i 1138/170 obręb Nowa Wieś 
Tworoska k.m.1 dod.2 (przy ul. Borówkowej), 

– dz. nr 684/10, 685/10, 686/10 i 687/10 obręb 
Świniowice k.m.4 (przy ul. Wiejskiej), 

– dz. nr 750/70 obręb Brynek k.m.1 cz.1 (przy 
ul. Wiejskiej). 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 18 lipca 2012 
roku od godz. 12.00 w siedzibie tutejszego urzędu 
gminy. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach 
ogłoszeniowych w tutejszym urzędzie gminy oraz na 
stronach internetowych urzędu: 

www.tworog.pl 

www.bip.ugtworog.com.pl 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg, osobiście w pok. 102 w godzinach pracy 
urzędu oraz telefonicznie pod numerem: 

32 285 74 93 wew. 42. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



16 

 

 

STRAŻACKIE ZMAGANIA 

23 czerwca na tworoskim boisku odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Gmin Tworóg  
i Krupski Młyn. Impreza ma już kilkudziesięcioletnią 
tradycję. – Organizowana jest odkąd pamiętam – mówi 
Komendant Gminny Związku OSP w Tworogu Joachim 
Soll. Z pokolenia na pokolenie zawody zaczęły 
przyciągać większą ilość zainteresowanych – zarówno 
po stronie zawodników, jak i widzów. Tym razem w 
rywalizacji wzięły udział aż 22 drużyny, którym 
przyglądała się spora rzesza gapiów. Bo i było na co 
patrzeć7 

Dawniej zawody odbywały się, tak jak w tym roku, na 
boisku w Tworogu. Jednak od ok. 7 lat wprowadzono nowy 
zwyczaj. Komendant Gminny pilnuje by zawody odbywały 
się w różnych miejscowościach, w których znajdują się 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W zeszłym roku 
gospodarzem były Boruszowice, za rok organizatorem ma 
być OSP w Połomi. 

Komisję sędziowską tegorocznych zawodów powołał 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Tarnowskich Górach, a sędzią głównym był st. kpt. Piotr 
Gwóźdź z JRG Radzionków. Poniżej przedstawiamy 
wyniki. Więcej zdjęć na stronie internetowej 
www.tworog.pl. 

GRUPA  A 
pow. 16 lat 
mężczyźni 

GRUPA  C  
pow. 16  
lat kobiety 

GRUPA 
MŁODZIEŻ 
chłopcy 
12-16 

GRUPA  
MŁODZIEŻ. 
dziewczyn 
12-16 

Potępa 
100,1 

Potępa 
Drużyna B 
106,7 

Potępa 
Drużyna A 
93,6 

Wojska  
108,3 

Wojska 
106,6 

Potępa 
Drużyna A 
108,9 
 

Koty 
103,6 

Potępa 
119,2 
 

Tworóg 
106,9 

Wojska 
117,2 

Boruszowic
e Hanusek 
107,3 

 

Boruszowic
e Hanusek 
112,8 

Boruszowic
e Hanusek 
146,8 

Tworóg 
110.2 
 

 

Świniowice 
117,0 

 Potępa B 
118,2 

 

Połomia 
121,3 

 Połomia 
126,7 

 

Koty 
127,4 

 Wojska 
177,6 
 

 

Krupski 
Młyn 
130,3 

 Krupski 
Młyn 
181,1 

 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE – WYBÓR 
SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

12 lipca o godz. 18 
w sali OSP w Tworogu 

odbędzie się zebranie wiejskie. 

Tematem spotkania będzie m.in.  
wybór sołtysa i rady sołeckiej. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Biorące udział w zawodach jednostki OSP miały prawo 
wystawić cztery drużyny, każda reprezentująca jedną  
z czterech grup (patrz tabelka z wynikami). Drużyny 
rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami 7x50 oraz ćwiczeniu bojowym. 
Jak zawsze rozgrywki okazały się ciekawym  
i emocjonującym widowiskiem. 

– Celem zawodów jest zdobywanie wiedzy. Strażacy mogą 
się sprawdzić i zmobilizować się do dalszego szkolenia, 
które jest w naszej pracy niezbędne. Ważna jest również 
integracja z kolegami i koleżankami z innych jednostek – 
mówi Joachim Soll. Dodaje, że największym powodzeniem 
zawody cieszą się wśród najmłodszych. Podkreśla również 
uczestnictwo dziewczyn, które choć należą do mniejszości 
w tej branży, świetnie sobie poradziły. W ogólnej 
klasyfikacji najlepiej wypadła jednostka z Potępy. 


