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TWORÓG 
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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 

GŁOSY W SPRAWIE 
ZMIAN 
W GIMNAZJUM  
W BRYNKU 

Podczas obrad Rady Gminy doszło 
do gorącej dyskusji pomiędzy 
przedstawicielami Związku 
Zawodowego Pracowników 
Gimnazjum w Brynku, a władzami 
Gminy.  

Dowiedz się więcej – s. 4. 

MÓJ AFRYKAŃSKI, 
CIEPŁY DOM 

– Od zwierząt wiele można się 
nauczyć. Pimpek nauczył mnie, 
przygryzając podczas głaskania, że 
miłość może być bolesna – czego 
jeszcze dowiedział się na misjach  
w Ghanie tworożanin, o. Mazur? 

Więcej – s. 7.  

MY SIĘ KRYZYSOWI 
NIE DAMY, BO 
DOBRE PLONY 
MAMY! 

Zobacz jak wyglądały tegoroczne 
dożynki gminne. 

Więcej – s. 16. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Po wakacyjnej przerwie wracamy z kolorową okładką, 
pełni energii, gotowi by jeszcze ciekawiej przekazywać 
wam wieści z gminy.  

Dziękujemy za wasze zainteresowanie gazetą i maile 
wysyłane na naszą pocztę internetową. Dzięki nim wiemy 
z jakimi problemami się borykacie i o czym chcielibyście 
przeczytać na naszych łamach.  

We wrześniowym numerze piszemy m.in. o hodowcy 
papużek, który zdobył tytuł Mistrza Polski, przybliżamy 
życie misjonarza w Afryce, zdradzamy gdzie warto wybrać 
się na spacer. Wspominamy również letnie festyny oraz 
dożynki gminne, które w tym roku odbyły się w Wojsce.  

W „prawniku” przybliżamy prawo lokatorskie, a w „na 
bieżąco” podsumowujemy sezon w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Brzeźnica”. 

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
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KURIER TABLICA 
XX JUBILEUSZOWA 
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

„Kościół Naszym Domem” – to hasło tegorocznej 
Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Gliwickiej na Jasną 
Górę, która w tym roku obchodziła jubileusz 
dwudziestolecia. 

Historia pielgrzymowania na Jasną Górę sięga 1626 r. – 
czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy to wojska duńskie 
oblegały Gliwice. To właśnie wtedy mieszkanki Gliwic 
ślubowały Maryji coroczne pielgrzymowanie na Jasną 
Górę, w zamian za ocalenie ich miasta. I tak Gliwice 
zostały ocalone, a Gliwiczanie już w tym samym roku 
pieszo ruszyli do Częstochowy, by podziękować Matce 
Bożej za ratunek. Tradycja utrzymuje się już prawie 400 
lat. 

Co roku parafianie Diecezji Gliwickiej zbierają się pod 
koniec sierpnia i wyruszają pieszo z Katedry Gliwickiej  
w kierunku Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka była już 
XX pielgrzymką diecezjalną i 366 pielgrzymką ślubowaną. 
W tym roku zgromadziła ona w 11 grupach 1686 
pielgrzymów, w tym 36 kapłanów, 19 kleryków, 11 sióstr 
zakonnych. Najmłodszym uczestnikiem była pięcioletnia 
Kinga, natomiast najstarsi pielgrzymi liczyli sobie po 
osiemdziesiąt lat. 

Mieszkańcy naszej gminy pielgrzymowali w grupie 
"Fioletowej 1" (grupa dekanalna toszecka). W naszych 
szeregach również znalazł się osiemdziesięciolatek, pan 
Jan. "Fioletowi 1" to najliczniejsza grupa. Co roku 
przybywa w niej pielgrzymów. Tym razem liczyła 224 
osoby. 

Tegoroczna Pielgrzymka trwała krócej niż zwykle. Po raz 
pierwszy tylko 3 dni, a nie jak dotychczas – 4. W tym 
czasie (od 16 do 18 sierpnia) wierni pokonali dystans 130 
km. Większość z nich zapewnia, że najtrudniejszy jest 
pierwszy etap pielgrzymki Gliwice-Tworóg. Potem 
już ,,idzie jak z płatka". Tym razem jednak najtrudniejszy 
okazał się drugi etap pielgrzymki Tworóg-Boronów, gdyż 
trzeba było nadrobić 8 km, z powodu zamkniętej drogi na 
odcinku Koszęcin Boronów. 

W sobotę 18 sierpnia o godz. 6 rano pielgrzymi wyruszyli 
z Boronowa do Częstochowy. Wejście kilkunastu 
różnokolorowych, rozśpiewanych grup na Jasną Górę
miało miejsce około godz. 14.  

MAMY KOMISARIAT! 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Komendzie 
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, tworoski 
posterunek został przekształcony w komisariat. 
Uroczyste otwarcie miało miejsce 3 września.  

W wydarzeniu uczestniczył komendant powiatowy Policji 
w Tarnowskich Górach, przewodnicząca rady gminy – Maria 
Łukoszek oraz wójtowie i zastępcy wójtów gmin Tworóg i Krupski 
Młyn, na terenie których działa komisariat. 

W praktyce zmiany oznaczają zwiększenie ilości etatów 
policjantów patrolowych. Mieszkańcy mogą się więc spodziewać 
liczniejszych patroli. 

Komendantem został dotychczasowy kierownik posterunku 
– asp. sztab. Adam Wylon. 

NOWY ROK SZKOLNY CZAS 
ZACZĄĆ 

Pora zapomnieć o wakacyjnych szaleństwach, słodkim 
leniuchowaniu i braku szkolnych obowiązków. Pierwszy 
dzwonek już zabrzmiał i trzeba zająć miejsca w ławkach.  

Z okazji nowego roku szkolnego życzymy wszystkim 
uczniom  lekkich tornistrów i mnóstwo zapału do nauki.  
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z XXII sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 27 sierpnia 2012r.: 
-– podjęto uchwałę nr XXII/173/2012 zmieniającą 
szczegółowe zasady zwrotu wydatków poniesionych na 
świadczenia z pomocy społecznej, 
– uchwałą nr XXII/174/2012 przyjęto Statut Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu, 
– podjęto uchwałę nr XXII/175/2012 w sprawie warunków 
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tworogu, 
– zmianie uległa dotychczasowa uchwała dotycząca 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Tworóg (uchwała 
nr XXII/176/2012), 
– uchwałą nr XXII/177/2012 przyjęto jednolity tekst Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu, 
– Rada Gminy uchwałą nr XXII/178/2012 poparła działania 
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany 
przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego 
Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami 
Aglomeracji Śląskiej, 
– podjęto uchwałę nr XXII/179/2012 popierającą wniosek 
posła na Sejm RP Marka Plury o uznanie mowy śląskiej 
jako języka regionalnego, 
– uchwałą nr XXII/180/2012 nadano nazwę ulicy, będącej 
własnością gminy Tworóg. Nowo nazwana ulica Akacjowa 
znajduje się w Tworogu na „Zatorzu”, 
– wyrażono trzy zgody na dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym gruntów w miejscowościach: Brynku, 
Hanusku i Boruszowicach (uchwały nr: XXII/181/2012, 
XXII/182/2012, XXII/183/2012), 
– Rada Gminy uchwałą nr XXII/184/2012 wyraziła zgodę 
na zamianę nieruchomości położonej w Boruszowicach 
przy ul. Szkolnej, 
– uchwałą nr XXII/185/2012 zmieniono program 
współpracy gminy Tworóg z organizacjami 
pozarządowymi. Zmiana dotyczy poszerzenia programu  
o zadanie związane z remontem starego piekarnika  
w Świniowicach. Ma to służyć utrzymaniu lokalnej tradycji 
związanej z wypiekiem chleba w tej miejscowości. 

Pełny tekst uchwał znajdziecie na stronie internetowej: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

GŁOSY W SPRAWIE ZMIAN  
W GIMNAZJUM W BRYNKU 

 
Podczas obrad Rady Gminy doszło do gorącej dyskusji 
pomiędzy przedstawicielami Związku Zawodowego 
Pracowników Gimnazjum w Brynku a władzami Gminy. – 
Jeszcze się nie zdarzyło, by rok szkolny rozpoczynał się w 
tak przykrych okolicznościach – powiedziała Lidia Mitręga, 
 

Przewodnicząca Związku Zawodowego, która chciała na 
sesji przedstawić stanowisko nauczycieli w sprawie 
planowanych zmian w szkole. 

Pierwszą z poruszonych kwestii była liczba oddziałów 
w klasach pierwszych. Projekt organizacyjny zakładał 
powstanie trzech klas pierwszych. Z takim stanem nie 
zgadzali się przedstawiciele Związku Zawodowego, którzy 
optowali za utrzymaniem czterech oddziałów, 
argumentując, iż 18-osobowe klasy to lepszy komfort 
nauki, a małe pomieszczenia w szkole nie są w stanie 
pomieścić powyżej 24 osób. Podniesiono również problem 
utraty etatów pracy przez nauczycieli. Decydujący głos 
w dyskusji należał do wójta. Eugeniusz Gwóźdź wyjaśnił, 
że nie ma żadnych pretensji do nauczycieli, którzy 
wykonują swoją pracę bardzo dobrze, jednak spada liczba 
dzieci, a utrzymanie szkół jest dla budżetu gminy dużym 
obciążeniem. – Nie wliczając pieniędzy otrzymanych 
z Ministerstwa na oświatę, rocznie gmina dokłada do 
utrzymania szkół 1,5 mln zł. Musimy szukać oszczędności, 
by w przyszłości nie spotkać się z problemem zamykania 
placówek oświatowych, co dzieje się w wielu 
miejscowościach w całej Polsce – tłumaczył wójt dodając, 
że oszczędności z tytułu likwidacji jednego oddziału 
w wysokości 140.000,00 zł zostaną przeznaczone na inne 
zadania związane z oświatą w gminie.  

Po sesji z-ca wójta, Klaudiusz Wieder wspólnie 
z dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
(ZOPO), Joanną Azizi dokładnie sprawdzili możliwości 
lokalowe Gimnazjum. Okazało się, że w latach 
wcześniejszych w Gimnazjum funkcjonowały klasy liczące 
25 i 26 uczniów, więc sale lekcyjne są w stanie pomieścić 
taką liczbę dzieci. Ostatecznie 3 września pierwszoklasiści 
zostali przydzieleni do trzech klas. Pomimo obaw, żaden 
z nauczycieli nie stracił pracy, zmniejszyła się jednak 
liczba nadgodzin. 

Drugą ważną poruszoną na sesji kwestią było utrzymanie 
dotychczasowej liczby godzin pracy biblioteki. W roku 
szkolnym 2010/2011 biblioteka była czynna 25 godzin 
tygodniowo. W nowym roku w ramach oszczędności 
planowano ograniczyć godziny pracy biblioteki do 20. 
Nauczyciele zwrócili uwagę, iż szkoła nie posiada 
świetlicy, w której dzieci mogłyby spędzać czas 
w oczekiwaniu na rozpoczęcie lekcji, czy autobus 
powrotny do domu. Biblioteka, w której mieści się również 
centrum informatyczne, pełni funkcję pomieszczenia 
świetlicowego. Wójt gminy Tworóg podjął decyzję, by 
przywrócić godziny pracy biblioteki w Gimnazjum do 25 
tygodniowo. Jak podkreśla z-ca wójta, Klaudiusz Wieder, 
podjęcie takiej decyzji było możliwe dzięki 
oszczędnościom jakie pozyskano z tytułu otwarcia trzech 
oddziałów klas pierwszych. – Wprowadzanie oszczędności 
zawsze budzi pewne obawy i niepokoje pracownicze,
jednak są to niezbędne kroki w obliczu kryzysu oraz 
niekorzystnej sytuacji demograficznej – komentuje 
Klaudiusz Wieder. Z przedstawionej przez Dyrektora 
ZOPO analizy wynika, że w najbliższych latach liczba 
uczniów będzie się sukcesywnie zmniejszała.  
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KURIER PRAWNIK 
PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY 

Wynajmuję mieszkanie, nie znam jednak wszystkich 
swoich praw i obowiązków. Ostatnio zacząłem się nad 
tym zastanawiać w związku z budową kanalizacji na 
terenie gminy. Czy właściciel nieruchomości ma prawo 
żądać od wynajmującego zapłaty za przyłącze 
kanalizacyjne? Czy powinienem pokryć ten koszt 
częściowo? A może jest to obowiązek właściciela? 
Proszę o przybliżenie prawa lokatorskiego. 

Mieszkaniec gminy Tworóg 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać 
najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub 
nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić 
wynajmującemu umówiony czynsz. Najczęściej w praktyce 
spotykaną umową najmu jest najem lokalu. Podstawowe 
prawa i obowiązki lokatorów określają dwa akty prawne: 
Kodeks cywilny oraz Ustawa o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Przechodząc do meritum pytania, podłączenie 
do kanalizacji budynku, w którym znajduje się 
wynajmowany lokal nie jest kosztem obciążającym 
najemcę.  

Kanalizacja jest inwestycją, która ma niewątpliwy wpływ na 
wartość nieruchomości i stąd to właściciel, a  nie najemca 
powinien płacić za jej podłączenie. Nie sposób wykluczyć 
jednak, że wynajmujący w związku z podniesieniem 
standardu lokalu podwyższy czynsz najmu. Jest do tego 
uprawniony, jednakże podwyżki czynszu lokalu 
mieszkalnego nie mogą być dowolne. Przede wszystkim 
odróżnić należy zasady ustalania czynszu w lokalach 
znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy od 
czynszu ustalanego w prywatnych lokalach. W lokalach 
wchodzących w skład publicznego zasobu 
mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m² 
powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników 
podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, 
a w szczególności wyposażenia budynku i lokalu  
w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu.  
W prywatnych lokalach generalnie czynsz może być 
ustalony w sposób dowolny. Podwyżki jednak są 
ograniczone w podobny sposób. Właściciel może 
podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, 
wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej 
na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia 
wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu 
wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą 
termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo 
innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem 
nieważności dokonane na piśmie. Podwyższanie czynszu 
albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat 
niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane 
częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia,  
w którym podwyżka zaczęła obowiązywać. Należy 
podkreślić, iż budowa kanalizacji do budynku i podłączenie 
do niej wynajmowanego lokalu na pewno przyczyni się do 
wzrostu opłat niezależnych od właściciela, 

Brak obowiązku zapłaty za podłączenie kanalizacji do 
budynku, pomijając opłaty wtórne, o których mowa wyżej, 
a mające związek z wykonaną na nieruchomości 
inwestycją, wynika z brzmienia obowiązujących przepisów, 
które wskazują obowiązki wynajmującego. Zgodnie z art. 
6a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego 
działania istniejących instalacji i urządzeń związanych 
z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, 
paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, 
dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń 
stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. Do 
obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 
utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości 
pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do 
wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; 
dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń 
i urządzeń, dokonywanie napraw lokalu, napraw lub 
wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego 
w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: 
napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, 
gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, 
a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej -
z wyjątkiem osprzętu, wymiany pieców grzewczych, 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek 
i wykładzin podłogowych, a także tynków.  

Skoro sprawne działanie instalacji, w tym instalacji 
kanalizacyjnej w budynku, czy ich wymiana, obciąża 
wynajmującego, to tym bardziej koszt przyłącza 
kanalizacyjnego do budynku powinien zostać pokryty 
przez właściciela.  

Najemca jest obowiązany do drobnych nakładów 
związanych z używaniem wynajmowanego lokalu. Chodzi 
tu np. o naprawę i konserwację podłóg, posadzek oraz 
ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
okien i drzwi; wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą; 
kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy 
wody, wanien, brodzików, mis klozetowych,  
zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii 
i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, 
w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą; 
osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, 
z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny 
zbiorczej;  pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z 
wymianą zużytych elementów; etażowego centralnego 
ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono 
zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego 
wymiana; przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych 
aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich 
niedrożności;  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę 
uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, 
wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych 
i grzewczych.  

adwokat Łukasz Frączek
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KURIER HOBBYSTA 
MISTRZ Z TWOROGA  

– To wdzięczny materiał genetyczny, ale trochę 
krzykliwy. Na szczęście sąsiedzi się nie skarżą – 
żartuje Robert Klak z Tworoga mówiąc o swoich 
papużkach falistych. Ma ich dziesiątki, a latem,  
w okresie lęgowym nawet setkę. Po co? – Cała zabawa 
polega na rozmnażaniu osobników i ich efektywnym 
selekcjonowaniu – wyjaśnia. Bawiąc się w genetyka 
można przecież wyhodować doskonały egzemplarz. 
Hodowca przyznaje, że opanował sztukę krzyżowania 
papużek do tego stopnie, że potrafi przewidzieć, co 
wykluje się z jaj. Tę wiedzę tajemną zdobywał latami. 
Dziś jest Mistrzem Polski.   

Upierzony pupil 

Papużka trafiła z Australii do Europy w  1840 r. i szybko 
stała się najbardziej popularnym domowym ptaszkiem na 
naszym kontynencie. No, bo trudno nie pokochać barwnie 
upierzonej, szybko zadomawiającej się, niezwykle 
towarzyskiej i komunikatywnej papużki. Podobno 
przebywający z ludźmi ptak potrafi się bardzo przywiązać 
do opiekuna i w  efekcie jeść z nim z tego samego talerza. 
Może się również nauczyć ludzkiej mowyX Robert Klak 
także uległ urokowi wesołych ptaszków. – Rzeczywiście 
papużkę można nauczyć ludzkiej mowy, ale nie z tego 
powodu zająłem się hodowlą – zapewnia. Dla niego 
papużka jest ptakiem wystawowym, a nie mieszkańcem 
salonu. – Jeżeli jest możliwość trzymania ptaka poza 
domem, polecam takie rozwiązanie. To jest żywa istota, 
która podobnie jak człowiek potrzebuje odpowiednich do 
życia warunków, również sanitarnych – mówi. Jego pupile 
mają dwa domy. Jeden znajduje się na podwórku.  
To specjalnie przygotowana na ich potrzeby woliera. 
Mieszkają tam aż do zimy, kiedy z powodu niskich 
temperatur przenoszą się do piwnicy.  

Zabawa w genetyka 

Swoje stado zaczął tworzyć kilkanaście lat temu. 
Przyznaje, że jego hobby wymaga dużo cierpliwości  
i konsekwentnej pracy. Trzeba liczyć się z wieloma 
próbami. – Najważniejsze jest, żeby ptak wywodził się  
z dobrych linii genetycznych – podkreśla. 

Bazą jego stada są głównie ptaki z Czech i Holandii. Na 
ich podstawie stworzył „własną krew” i wypracował system 
hodowlany. – Krzyżuję osobniki spokrewnione, wywodzące 
się od dobrych przodków. Każdy z nich posiada cechy
czempiona. Fajne jest to, że pozornie nieciekawy osobnik 
może przenosić korzystne cechy na przyszłe potomstwo –
mówi. Takimi korzystnymi cechami jest m.in. harmonijna 
budowa, duża, szeroka głowa, dobrze osadzony dziób, 
czysta barwa upierzenia, odpowiednia długość ciała (22 
cm)X A kiedy uda się wyhodować atrakcyjna papużkę, 
przychodzi pora na przygotowania do pokazu piękności. 

Miss Polski w wersji ptasiej 

– Najpierw wybieram zespół i zaczynam dwu-, 
trzytygodniowy trening. Ptaki muszą się przyzwyczaić do 
przebywania w klatce wystawowej, która jest dużo 
mniejsza od przestrzeni jaką mają na co dzień – mówi 
hodowca. Jak na prawdziwy konkurs piękności przystało, 
ptaki poddawane są zabiegom kosmetycznym. 
– Spryskuje się pióra wodą, żeby lśniły, obcina
nadliczbowe piórka, modeluje twarz, odpowiednio układa 
ogon3 –  wymienia. 

Murowany sukces 

Papużka podczas konkursu jest oceniana przez sędziego 
eksperta i dostaje  punkty, które określają na ile jest
zbliżona do wzorca WPF – wyjaśnia Robert Klak.
W grudniu 2011 r. jego papugi zostały wysoko ocenione, 
a ich właściciel zdobył tytuł Mistrza Polski podczas 
organizowanych w Czeladzi 74. Ornitologicznych 
Mistrzostw Polski. – To był mój pierwszy udział 
w ogólnokrajowej wystawie. Namówił mnie do tego kolega
– mówi.  Z wystawy wrócił zaskoczony wygraną. – Nie 
spodziewałem się  wygranej, myślałem, że jestem na to za 
młody – mówi skromnie 34-letni Robert. Dziś dzwonią do 
niego hodowcy z całego kraju pytając o rady i wskazówki 
hodowlane. Co będzie dalej? Może mistrzostwa Europy? –
Na to na razie za wcześniej, ale w przyszłości, jak mi się 
to nie znudzi, kto wie3 – podsumowuje. 
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KURIER POD LUPĄ 
MÓJ AFRYKAŃSKI, CIEPŁY DOM 

Panie pochwyciłeś mnie, a ja nie mogłem Ci się oprzeć 
– te słowa napisał na swoim prymicyjnym obrazku. 
Dziś swoje misyjne powołanie realizuje w dalekiej 
Afryce. Ksiądz Werbista, o. Józef Mazur, kiedyś 
mieszkaniec Tworoga, a od 26 lat Ghany, opowiada  
o swoim życiu i pracy na misjach.  

Kim jest misjonarz w Afryce? 

– To taki dziwny człowiek. Rzadko chodzi w sutannie, 
właściwie tylko w kościele. Ma jednak wielką misję: nieść 
ludziom Boga. Dla misjonarza najważniejsze jest kochać 
ludzi i żyć z nimi, ze wszystkimi jednakowo – twierdzi. 
Obecnie mieszka 27 km od centrum Akry – dużego, 
nowoczesnego miasta, liczącego około 70 mln osób, co 
stanowi 1/3 całego kraju. Aby pokonać ten dystans 27 km, 
często potrzeba aż 6-ciu godzin. Stojąc w korkach  
o. Mazur myśli wtedy o Sawannie, o północy, gdzie spędził 
ponad 20 lat. Tymczasem już prawie 2 lata żyje z oceanem 
Atlantyckim w tle. – To tak jakbym mieszkał przy 
autostradzie. Szumi w dzień i w nocy – śmieje się. Jak 
zapewnia nigdy nie zapomina o swoim domu rodzinnym, 
który znajduje się w Tworogu. Jednak dzisiaj jego 
miejscem na Ziemi jest dla nas odległa geograficznie  
i kulturowo Ghana. Kocha ten kraj i żyjących tam ludzi. 
Pokochał również ich tradycje, obrzędy i obyczaje, które 
dla przybysza z zewnątrz mogą wydawać się bardzo 
skomplikowane, a nawet dziwneX 

Afrykańkie powitanie 

W Ghanie ma ono bardzo duże znaczenie i trzeba uważać, 
żeby nie popełnić gafy. Ojciec Mazur po cichu przyznaje, 
że na początku miał kilka wpadek, ale szybko się 
przyzwyczaił do lokalnych zwyczajów. Dziś już pamięta,  
że młodsza osoba zawsze pierwsza wita się ze starszą, 
pozdrawiajac ją conajmniej trzy razy i pytając o zdrowie. 
Pozdrawiając mężczyznę zawsze należy spytać jak miewa 
się żona lub żony (mężczyzna może mieć ich nawet 6!). 
Każdy kto przybywa do wioski ma obowiązek najpierw 
przywitać się z najstarszym mężczyzną w wiosce  
i przedstawić skąd przybywa. Okazywanie szacunku 
osobom starszym jest sprawą priorytetową. 

Dwu- i czworonożni przyjaciele 

Misjonarz ma w Ghanie wielu przyjaciół. – Tamtejsi ludzie 
nigdy nie zostawią obcego samemu sobie, są bardzo 
przyjacielscy i gościnni – mówi. Na zaszczytne miano 
przyjaciela zasłużyła również kotka Karol oraz jej córeczka 
o dostojnym imieniu Profesor, które towarzyszyły księdzu 
na północy kraju. Obecnie, na południu kroku dotrzymuje 
mu piesek Pimpek. – Od zwierząt wiele można się 
nauczyć. Pimpek nauczył mnie, przygryzając podczas 
głaskania, że miłość może być bolesna – mówi.  
W Ghanie można też spotkać sporo dzikich zwierząt –  
małpy, antylopy, węże, a nawet czarną panterę. – Z nimi 
jednak trudniej byłoby się zaprzyjaźnić – przyznaje.  

Pyszności z afrykańskiej kuchni 

Jabłka czy orzechy można kupić, podobnie jak w Polsce,
na targu. Z tą jednak różnicą, że afrykański znajduje się na
głowach kobiet. Jedzenie podaje się w garnkach. Tamtejsi 
ludzie nie mają lodówek, więc kiedy zabiją zwierzę, muszą 
najpierw uwędzić jego mięso, a potem ususzyć je na 
słońcu. Specjalnością afrykańskiej kuchni jest ryż z fasolą 
i oliwą, podawany z kawałkiem mięsa. 
Dla dzieci to lepsze od czekolady. Jednak największym ich 
przysmakiem sąX fruwające termity. – Są naprawde 
dobre, smakują jak nasze skwarki – mówi o. Mazur. Po 
pierwszym deszczu, gdy zapadnie zmrok, fruwające 
termity wychodzą z ziemi. Dzieci ustawiają na ziemi 
pojemniki z wodą, w których odbija się światło. Termity, 
które lecą do światła wpadają do wody, a dzieci je łapią. 
A co uwielbia sam misjonarz? Będąc w Tworogu tęskni za 
swoją ulubioną potrawą zwaną „Fu Fu”. Przyrządza się ją 
w dużym moździerzu. Smakuje podobnie jak nasze purée. 
Przepyszne są również banany, szczególnie te z buszu, 
których nie sadzili ludzie. Te można było po prostu zrywać 
i jeść.  

Moda po afrykańsku 

Moda jest częścią afrykańskiej kultury. Jest synonimem 
bogactwa i różnorodności. Afrykańczycy noszą 
różnobarwne stroje i zakładają wymyślne ozdoby. 
W miastach kobiety prostują sobie włosy, aby upodobnić 
się do Europejek. Na wsi natomiast układają przeróżne, 
wymyślne fryzury, zaplatając włosy w oryginalny sposób. 

Śmierć 

Ta zawsze wiąże się z bogatą obrzędowością, 
a w przypadku Afryki również z pewną ciekawostką. 
W Ghanie produkuje się trumny w przeróżnych kształtach. 
Panuje wręcz moda na jej oryginalną formę. Dla nas brzmi 
to jak żart. A jednak tkwi w tym pewien sens. Kształt 
trumny to odzwierciedlenie tego, co człowiekowi było 
bliskie za życia. Dlatego rybak zostaje pochowany 
w trumnie w kształcie ryby, muzyk w kształcie instrumentu, 
a pijak w butelceX 

Afrykański prezent 

O. Józef Mazur 28 czerwca gościł w tworoskiej 
podstawówce, do której niegdyś sam uczęszczał. Do dziś 
wspomina swoją nauczycielkę – p. Ecler. Dzień przed 
zakończeniem roku szkolnego spotkał się  z uczniami, aby 
przybliżyć im ten jakże odległy, a jednocześnie bliski jego 
sercu ląd. Na pamiątkę wizyty podarował szkole oryginalny 
bębenek bongo wypalany z gliny i pokryty kozią skórą. 
W Ghanie dźwięki bongo zapraszaja ludzi do tańca. 
Bębenek służy tam też do robienia różnego rodzaju 
ogłoszeń, każdej okazji towarzyszy inny dźwięk. 
Z pewnością również w szkole znajdzie zastosowanie. 
Powyższy tekst powstał na bazie spotkania w tworoskiej 
szkole.  
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ODBUDOWUJĄC SWOJĄ 
HISTORIĘ  

Być może ten niepozorny budynek już dawno 
rozleciałby się, gdyby nie grupa działaczy od kilku lat 
walczących o jego remont. Po co to robią? – Bo serce 
się kraje jak część naszej historii obraca się w pył – 
twierdzą. Obrońcy świniowickiego piekarnika, 
stojącego przy ul. Wiejskiej nie mają wątpliwości, że 
ratując go od zniszczenia, ratują własną tożsamość.  

Z publicznego piekarnika przez dziesięciolecia korzystali 
mieszkańcy wsi i prawdopodobnie nie tylko oni. Piekli  
w nim przede wszystkim chleb, ale również gęsi  
w brytfankach i kołocz weselny. – Jako dzieci nie raz 
byliśmy nim częstowani – dodaje prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świniowicach, Lucjan Sus i zapewnia, 
że smaku tamtych wypieków nic nie pobije. 

Wciąż tajemnicą pozostaje wiek leciwego piekarnika. Na 
kominie zachowała się data – 1926 r. Jednak według 
relacji Józefa Skrabanii jest znacznie straszy. Jego ojciec 
Karol urodził się w 1906 r. Opowiadał on, że już jako 
dziecko jadał chleb z tego piekarnika.  1926 r. musi więc 
być datą remontu, a sam piekarnik powstać na przełomie 
XIX i XX w.  Wiadomo, że jego budowę zlecił książę  
Hohenlohe. Książę  polecił przerobić oborę na niewielkie 
mieszkania dla pracowników leśnych. Na potrzeby 
mieszkańców domu postawiono obok wolno stojący 
piekarnik.   

Nie można nie wspomnieć o udziale członków OSP, który 
pomagali we wszystkich pracach. Szczególnie 
zaangażowali się Huber Szyguła, Patryk Gawlik, Marcin 
Helisz, Karol Jaworek, Michał Pipke, Natalia i Dorota Sus. 
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc – mówi Lucjan Sus.  

Szybko okazało się, że zdobyte 3 tys. zł to zdecydowanie 
za mało na wykończenie piekarnika. Dlatego, mimo 
ambitnego planu, zaangażowana grupa musi skupić się na 
pozyskaniu sponsorów. W tej chwili budynek jest już 
gotowy, pozostało jednak wnętrze, czyli właściwy 
piekarnik. A ten został wyceniony na ok. 5 tys. zł. (jest to 
cena remontu i niezbędnych materiałów). – Naszym celem 
numer jeden jest doprowadzenie remontu do końca jak 
najszybciej. Za rok dożynki gminne będą organizowane 
najprawdopodobniej w Świniowicach. Będzie to 
wymarzona okazja do inauguracji naszego piekarnika. 
Chcemy upiec w nim dożynkowy chleb. O pomoc w tej 
sprawie będziemy się zwracać do profesjonalistów 
z miejscowej „Piekarni-Cukierni. Szyguła” – zapowiada 
Lucjan Sus. W planach jest również wydanie broszurki 
z historią piekarnika opartej na opowieściach najstarszych 
mieszkańców. – Chcemy również wykonać zieleniec wokół 
obiektu z funduszu sołeckiego – zapewnia pani sołtys, 
Teresa Ziaja. Czy wszystko uda się zrobić na czas? – Musi 
się udać. To kwestia honoru – mówi prezes świniowickiej 
OSP.  

Zapraszamy mieszkańców do współpracy! 

Mieszkańcy gminy, którzy posiadają zdjęcia piekarnika 
z czasów jego świetności proszeni są o wypożyczenie 
w celu skopiowania i dokumentacji zabytku. 
Poszukiwany jest również sprawdzony przepis na 
domowy chleb z tamtych lat. W tej sprawie można się 
kontaktować z redakcją „TWG kuriera” lub z Lucjanem 
Susem (kom. 695 596 367). 

CO KRYJĄ NASZE GMINNE 
LASY? 

Powierzchnia lasów rosnących na terenie gminy 
Tworóg, podlegających pod Nadleśnictwo Brynek 
wynosi 8390 ha. Postanowiliśmy wyruszyć wspólnie 
z Adamem Mazurem – pracownikiem Nadleśnictwa 
Brynek na wycieczkę po zielonych terenach. 
Przeczytajcie co warto zobaczyć.  

Stawy połomskie 
Otoczenie ukrytych w lesie stawów jest godne uwagi 
o każdej porze roku, ale dopiero latem można podziwiać 
tamtejszą przyrodę w pełnej krasie. Stawy są położone 
w bliskim sąsiedztwie, w systemie paciorkowym. Każdy 
z nich ma swoją nazwę. Największy staw to Henryk. 
W najmniejszym – Cypisku – hodowano narybek, który 
następnie trafiał do pozostałych zbiorników.  Pozostałe 
stawy to Wojtek i Dominik. Wszystkie wykorzystywane są 
jako zbiorniki przeciwpożarowe, dla niektórych jednak 
stawy to przede wszystkim okazja do wędkowania. 
Wartość połomskich stawów nie kończy się jednak na 
rybach. Małe zbiorniki wodne są istotnym elementem 
ekosystemu. Śródleśne jeziorka stanowią miejsce rozrodu 
kilku gatunków płazów. U nas najczęściej możemy spotkać 
żaby: brunatną, trawną i moczarową.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Budynek ma więc już ponad sto lat i wymaga gruntownego 
remontu. Taki też został zaplanowany jesienią ubiegłego 
roku. Jesienią przy pomocy wójta, Eugeniusza Gwoździa, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świniowicach pozyskała 
dotację w wysokości 3 tys. zł w ramach projektu „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie” programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Wiosną ruszyły pierwsze prace. –  
W przedsięwzięcie zaangażowała się garstka osób. Robią 
to, bo podobnie jak ja, są przywiązani do rodzinnej 
miejscowości i zależy im na ochronie naszej tradycji. Do 
takich osób należy m.in. Piotr Gawlik, który nieodpłatnie 
wykonał roboty murarskie i tynkarskie. Andrzej Ziaja 
zbudował konstrukcję dachową, drewno na dach 
zasponsorowała firma „Tartak Wielowieś. W. Kocek”, 
dachówkę – Urząd Gminy, prace ziemne wykonał Zakład 
Usług Komunalnych. 

Foto. Stary piekarnik zyskał m.in. nowy dach. 
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Można się również natknąć na ropuchę szarą i rzekotkę 
drzewną. Zbiorniki wodne stanowią wodopój dla zwierząt 
leśnych oraz zwiększają różnorodność biologiczną  
i krajobrazową terenu.  

Tworoskie bagna 
To obszary o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu. 
Są porośnięte przez roślinność przystosowaną do 
specyficznych warunków. Nieduże bagienko znajduje się  
w tworoskim lesie, przy drodze prowadzącej do Koszęcina. 
Można tam podziwiać kwaśne, ubogie w roślinność, 
torfowisko wysokie. Ale prawdziwym rarytasem dla 
znawców przyrody jest rosnąca tam owadożerna rosiczka  
i wydzielająca silny, eteryczny zapach roślina o nazwie 
bagno zwyczajne (tzw. dziki rozmaryn), które są pod ścisłą 
ochroną.  

Zachęcamy do samodzielnego odkrywania uroków lasów. 
Udostępnienie lasów społeczeństwu jest elementem 
gospodarki leśnej. Z myślą o indywidualnej turystyce 
Nadleśnictwo Brynek stworzyło 30 przystanków edukacji 
przyrodniczo-leśnej. Na tablicach rozmieszczonych 
w różnych miejscach Nadleśnictwa znajdziecie mnóstwo 
przydatnych informacji, służących lepszemu zrozumieniu 
przyrody. Wchodząc do lasu musimy jednak pamiętać, 
że to my jesteśmy tam gośćmi, a to zobowiązuje do 
odpowiedniego zachowania. Od 2010 roku Lasy 
Państwowe we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną 
prowadzą kampanię społeczną pt. „Świadomi zagrożenia”. 
Ma ona na celu kształtowanie odpowiedzialności podczas 
pobytu w lesie i unikanie sytuacji mogących wywołać pożar 
(a jego najczęstszą przyczyną jest właśnie działalność 
człowieka). Zagrożenie pożarowe stwarza każdy 
wchodzący do lasu: turyści, grzybiarze, osoby zbierające 
jagody, młodzież i dzieci pozostawione bez opieki. Należy 
także pamiętać, że na terenie leśnym obowiązuje zakaz 
poruszania się pojazdami silnikowymi, za którego złamanie 
grożą kary. Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie 
www.twg-kurier.pl. 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Wytoki 
To nazwa śródleśnych łąk, znajdujących się w północno-
wschodniej części Nadleśnictwa w obrębie Tworoga. 
Część zachodnia łąk należy do leśnictwa Tworóg, 
wschodnia zaś do leśnictwa Nowa Wieś. Powierzchnia 
tego terenu wynosi około 70 ha. z czego w zarządzie 
Nadleśnictwa pozostaje ok. 50 ha. Jest to zbiorowisko 
środowisk zadrzewionych, łąkowych, podmokłych  
i wodnych. Znajduje się tutaj zbiornik retencyjny  
o powierzchni lustra wody 0,50 ha. Oczko wodne stanowi 
wodopój dla zwierzyny. Kiedyś znajdujące się tu torfowisko 
było polem godowym dla cietrzewi. Odwiedzając wytoki 
można zauważyć rowy, w których jeszcze są widoczne 
zastawki z czasów Donersmarcków. Są to urządzenia 
melioracyjne, dzięki którym można okresowo zatrzymywać 
wodę w rowach (np. podczas suszy) lub po ich otwarciu jej 
nadmiar odprowadzać (w okresie powodzi). 

Krywałd 
Jadąc dalej przez las w kierunku Koszęcina można natrafić 
na ślady dawnej osady leśnej zwanej Krywałdem. Nazwa 
pochodzi od dwóch niemieckich wyrazów „Krähe” (wrona)  
i „Wald” (las). Osada została zbudowana nad Małą Panwią 
– największą rzeką przepływającą przez dawną puszczę 
Koszęcińsko-Lubliniecką. Do dziś można na niej dostrzec 
szczątki mostu, którym można było pokonać rzekę i dostać 
się do Lublińca. Po osadzie został jedynie ślad piwniczki 
podziemnej, z której niegdyś korzystali mieszkańcy osady. 
Ostatni lokator, pan Ordon, opuścił Krywałd w 1995 roku  
i obecnie mieszka w Truszczycy – dzielnicy Kalet. 
Malowniczy zakątek jest niezwykle cennym miejscem pod 
względem przyrodniczym. Można tutaj spotkać rzadkie 
gatunki roślin i zwierząt. 

To ostoja i lęgowisko dla zagrożonych wyginięciem 
gatunków ptaków. Rosną tu duże, stare dęby, tworzące 
leśną aleję. Teren Krywałdu upodobały sobie bobry, które 
pojawiają się tu okresowo. Choć trudno je zauważyć za 
dnia (są aktywne nocą i o zmierzchu), to odwiedzając 
Krywałd z pewnością natkniemy się na ich ślady – ścięte 
drzewa (zdj. powyżej) oraz kopce z gałęzi i mułu zwane 
żeremiami. Bobry są pod ochroną, ich obecność 
pozytywnie wpływa na renaturalizację krajobrazu. 
Zwiększają retencję wód i przyczyniają się do odtworzenia 
śródleśnych bagien. Odwiedzając to miejsce warto również 
wiedzieć, że w okolicy znajduje się jedne z nielicznych 
w polskich lasach trutowisko (zdj. poniżej). Funkcjonuje 
ono już od około 40 lat. Dochodzi tutaj do kontrolowanego 
zapłodnienia matek pszczelich przez trutnie.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY 

Niezmiennie od lat sporym zainteresowaniem cieszyły się 
wakacyjne zajęcia organizowane przez GOK w Tworogu. 
Od 2 do 13 lipca 50-osobowa grupa dzieci wzięła udział  
w licznych zajęciach. Odbyły się warsztaty filcowania  
i wiele wycieczek. Dzieci były w Ogrodzieńcu, 
chorzowskim ZOO, Parku Niespodzianek w Ustroniu  
i „Jura Parku” w Krasiejowie. Odwiedziły również salę 
zabaw „Allele”, Multikino w Zabrzu oraz Ośrodek 
Wypoczynkowy „Brzeźnica”.  

PLENEROWA ZABAWA 

Zgodnie z naszą gminną tradycją, każdego roku 
organizowane są festyny sołeckie. Latem bawiliśmy 
się m.in. w Świniowicach, Kotach i Boruszowicach. 

FESTYN SOŁECKI W ŚWINIOWICACH 

W sobotę 7 lipca odbył się tradycyjny festyn dla 
mieszkańców wsi. Prawdopodobnie był to ostatni festyn 
bez nazwy. Od przyszłego roku hasłem przewodnim ma 
być chleb i to nie byle jaki, bo wypiekany w miejscowym, 
wolnostojącym piekarniku. W tej chwili trwają jego prace 
remontowe.  

W tym roku na gości czekały tradycyjnie swojskie wypieki, 
kiełbasa z grilla, placki ziemniaczane i inne smakołyki. 
Była również dawka humoru z kabaretem „Willi”, Sławkiem 
Janusem, Marią Szymków oraz zabawa taneczna 
z zespołem „Blue Boys”. – Pogoda dopisała, więc myślę, 
że wszyscy dobrze się bawili – mówi pani sołtys, Teresa 
Ziaja.  

Festyn zorganizowała rada sołecka, KGW, GOK, OSP 
w Świniowicach. Sołtys dziękuje zaangażowanym 
w przygotowanie festynu, w tym również firmie 
„Expressefekt”.   

FESTYN SOŁECKI W KOTACH 

W sobotę, 21 lipca w Kotach dopisała pogoda i dobre 
humory. 

Foto. Dzieci w Ogrodzieńcu. 

Foto. Letnie zabawy na świeżym powietrzu  
w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzeźnica”. 

Foto. Kino to dobry sposób na nudę. 
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Na festynie zjawiło się wielu entuzjastów plenerowych 
rozrywek, a na brak atrakcji nie mogli narzekać ani mali, 
ani duzi. Zabawę otworzył występ strażackiej orkiestry 
dętej. W programie znalazły się również gry i zabawy dla 
dzieci prowadzone przez pracowników GOK-u w Tworogu. 
O godz. 18 wystąpił Jacek Kierok, a wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem „TakT”. Festyn 
zorganizowali sołtys, kotowska rada sołecka i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. 

FESTYN SOŁECKI W BORUSZOWICACH 

W POGONI ZA OJCEM 
MATEUSZEM 

Pędzi  na rowerze w sutannie. Ciągle ładuje się 
w tarapaty, ale usprawiedliwiają go motywy. On 
przecież tylko pomaga i nie jest jego winą, że ma talent 
do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Ojciec 
Mateusz to tytułowy bohater serialu telewizyjnego 
emitowanego przez Telewizję Polską. Gdzie i w jaki 
sposób jest nagrywany, dowiedzieli się członkowie 
tworoskiego Koła Emerytów, którzy 4 lipca wybrali się 
na wycieczkę do krainy na siedmiu wzgórzach. 

Tajemniczym miejscem nie jest, jak można sądzić, Rzym 
a Sandomierz. To właśnie tam nagrywane są plenerowe 
sceny serialu. Wycieczkę wzbogaciła swoja wiedzą pełna 
energii Barbara Izworska oraz lokalna przewodniczka,  
która jak się okazało statystuje przy wspomnianym serialu. 
To właśnie ona opowiedziała o tajnikach produkcji.  

– Wszystko zaczęło się od wizyty reżysera 
u zaprzyjaźnionego lokalnego proboszcza. Na obiedzie 
jednak się nie skończyło. Ksiądz zainspirowany pomysłem 
na fabułę, pokazał reżyserowi kilka ciekawych miejsc 
(architektonicznie nawiązujących do stylu włoskiego), które 
szybko zostały zaakceptowane przez twórców produkcji 
i dziś można je oglądać na szklanym ekranie – relacjonuje 
uczestnik wycieczki.  

Jednak sceny w zamkniętych pomieszczeniach to już nie 
Sandomierz, a studio nagraniowe. Dotyczy to również 
posterunku policji, który ksiądz często odwiedza. Budynek 
rzeczywiście znajduje się w mieście, ale na co dzień pełni 
rolę Urzędu Skarbowego. Dlatego też na potrzeby 
filmowców zmieniany jest szyld. Wnętrze natomiast zostało 
stworzone  w studio.  

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Oprócz śledzenia detektywa w sutannie, uczestnicy 
wyprawy wędrowali po siedmiu wzgórzach, odwiedzili 
miejscową katedrę, przeszli przez wąwóz dominikański, 
poznali historię miasta i dowiedzieli się dlaczego 
Sandomierz dosłownie się zapada. – Wszystko przez sieć
lochów zbudowanych pod miastem. W tej chwili trwają 
prace nad ich odbudową i odpowiednim zabezpieczeniem
– mówi uczestnik wycieczki, Fryderyk Zgodzaj. 

Zdjęcie udostępnił Fryderyk Zgodzaj. 

Popołudniu wystąpiła orkiestra dęta z Boruszowic  
i Hanuska, po której na scenie pojawiła się wraz  
z zespołem piosenkarka związana z Radiem Piekary  
i telewizją TVS – Bernadeta Kowalska.  Wieczorem 
natomiast była okazja do pląsów na parkiecie podczas 
zabawy tanecznej. Imprezę zorganizowała rada sołecka, 
LKS Olimpia, OSP Boruszowice-Hanusek i GOK.  

Festyn odbył się 18 sierpnia na terenie boiska Olimpii  
w Boruszowicach. Nie dziwne więc, że spotkanie otworzył 
mecz boruszowickiej drużyny (która niedawno awansowała 
do klasy A) z TS Arką Bytom. Gospodarze bezsprzecznie 
pozostawili rywali w tyle, wygrywając 5:2.  
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„DZIĘKUJĘ ZA FAJOWSKIE 
PÓŁKOLONIE...” 

Po raz kolejny w świetlicy w Boruszowicach, 
zorganizowano dla dzieci półkolonie. Organizatorzy 
postawili sobie za cel stworzenie warunków do 
intrygującego i czynnego spędzania wolnego czasu.  
W ciągu zaledwie kilku dni do udziału  
w dwutygodniowych zajęciach zgłosiło się 
trzydzieścioro pięcioro uczestników w wieku od 4 do 
13 lat.  

Na tak długą świeżość składa się kilka czynników. 
Pierwszy to zastosowana metoda utrwalania – sterylizacja 
UHT. Polega na podgrzaniu mleka bardzo gorącą parą do 
temp. 135ºC-155ºC i przetrzymaniu go w niej kilka sekund,
a następnie gwałtownemu schłodzeniu. W takich 
warunkach giną wszystkie drobnoustroje, więc mleko się 
nie psuje.  

Drugi czynnik to sposób pakowania, który fachowo określa 
się jako aseptyczne, a polega na tym, że opakowanie jest 
dokładnie myte i odkażane podobnie jak mleko, bardzo 
gorącą parą – staje się ono jałowe. Do tak 
przygotowanego opakowania natychmiast nalewane jest 
mleko i następuje jego szczelnie zamknięcie. Kartonik jest 
opakowaniem hermetycznym, czyli chroni mleko przed 
działaniem warunków zewnętrznych w 100%. I to jest 
trzeci czynnik. Jeżeli opakowanie jest zamknięte to produkt 
nie wymaga przechowywania w lodówce. Mleko UHT 
produkowane jest na specjalnych liniach technologicznych. 
Po raz pierwszy mleko w kartoniku zostało 
wyprodukowane w 1960 r. przez szwedzką firmę Tetra-
Pak i od tej pory metoda ta jest stale udoskonalana. W tej 
chwili stosuje się ją jeszcze m.in. do śmietanki i soków. 

Kolejny mit mówi, że mleko takie jest niezdrowe lub, że 
cyt.: „niczego wartościowego w nim nie ma”. Metoda 
utrwalania za pomocą sterylizacji rzeczywiście wpływa na 
produkt, dlatego mleko takie ma charakterystyczny smak 
i zapach. W wyniku obróbki cieplnej mleka zawartość 
w nim białka, tłuszczu, laktozy i składników mineralnych 
wapnia, fosforu, potasu, magnezu, cynku praktycznie nie 
ulega zmianie. W mleku sterylizowanym UHT zachodzą 
natomiast większe straty witamin niż w pasteryzowanym. 
Najwyższe straty dotyczą tiaminy, folianów, witaminy B12 
i C. Są to jednak straty niewielkie. Specjaliści żywieniowcy 
traktują mleko UHT jako pełnowartościowy produkt. 

Mit trzeci – mleko UHT nie ulega kwaszeniu, czyli „na 
pewno coś tam wsypują”. Powód niekwaszenia się mleka 
jest prosty i spowodowany zastosowaniem wysokich 
temperatur podczas utrwalania, które zabijają wszystkie 
bakterie obecne w mleku również te dobre – mlekowe, 
które powodują kwaszenie.  

Mleko UHT produkowane jest w różnej zawartości 
tłuszczu. Od ilości tłuszczu zależy jego wartość odżywcza. 
Im jest go więcej tym jest bardziej kaloryczne i zawiera 
więcej witamin. Poziom składników mineralnych jest 
właściwie stały. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że 
w tłuszczu mlecznym zawarty jest też cholesterol, dlatego 
mleko tłuste (3,2%) poleca się dzieciom i ewentualnie 
młodzieży. Dorośli powinni wybierać raczej mleko 
częściowo odtłuszczone (1,5%; 2%), gdyż zawiera ono 
mniej cholesterolu, nie jest bardzo kaloryczne, 
a jednocześnie dostarcza organizmowi cennego wapnia 
potrzebnego w każdym wieku. Odradzam natomiast 
kupowania mleka całkowicie odtłuszczonego (0,5%), które 
często wybierają osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy, 
ponieważ jest to krótko mówiąc mało smaczna biała woda 
z odrobiną wapnia. Jedną z zalet mleka UHT jest fakt, że 
nie trzeba go przegotowywać przed spożyciem, nadaje się 
natychmiast do picia lub wykorzystania kulinarnego.  

mgr inż. Elżbieta Zawartka

 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Ze względu na rozbieżność wiekową pierwszy dzień służył 
lepszemu poznaniu się. Nie zabrakło zabaw integracyjnych 
czy zajęć sportowych, uczyliśmy się również tańczyć. 
Kolejne dni były równie przyjemne. Pojechaliśmy do Parku 
Miniatur w Ogrodzieńcu, Multikina w Zabrzu, Wioski 
Indiańskiej w Koszęcinie i Magicznej Krainy Zabaw  
w Częstochowie. Odwiedzaliśmy także kąpielisko  
w Brzeźnicy i braliśmy udział w turnieju rycerskim, podczas 
którego dzieciaki wykazały się niezwykłą inwencją twórczą, 
pomysłowością i sprawnością fizyczną. W przeddzień 
zakończenia półkolonii wychowawczynie zorganizowały 
podchody, które wywołały wiele pozytywnych reakcji. 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Półkolonie, podobnie jak wakacje, prędko dobiegły końca. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż duża frekwencja na 
zajęciach, aprobata dzieci i ich rodziców oraz licznie 
składane organizatorom podziękowania dowodzą, iż 
„Półkolonie 2012” należą do jak najbardziej udanych.  
A najlepszym tego dowodem są słowa 5-letnigo Tobiasza, 
który powiedział krótko: „dziękuję za fajowskie półkolonie”. 

Monika Ziob 

TAJEMNICA KARTONIKA 

Kolejny artykuł postanowiłam poświęcić produktowi, 
wokół którego krąży wiele mitów i obiegowych 
krzywdzących opinii. Jest to także jeden z produktów 
spożywczych, o który najczęściej pytają mnie 
dociekliwi konsumenci, a chodzi o mleko w kartoniku. 
Postaram się obalić najczęściej powtarzane mity. 

Technologiczna nazwa tego mleka to: mleko UHT. 
Charakteryzuje się bardzo długim okresem przydatności 
do spożycia stąd mit, że jest to sprawa konserwantów. Nie 
jest to prawda. Mleko to produkt, do wytwarzania którego 
nie wolno stosować żadnych dodatków chemicznych. 
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KURIER NA BIEśĄCO 
DRUGA KADENCJA PANI 
SOŁTYS 

12 lipca w sali OSP w Tworogu odbyło się zebranie 
wiejskie, którego tematem były wybory nowej rady 
sołeckiej i sołtysa. Po raz drugi wygrała Gertruda 
Byszewska.  

Członkami rady sołeckiej zostali: Jan Sobania, Piotr 
Czanguleit, Bertold Kubitza, Ewa Hajduk  
i Wojciech Żebrowski. Po raz pierwszy, co wynika  
z nowego statutu sołectw Gminy Tworóg, sołtys będzie 
pełnić jednocześnie rolę przewodniczącego rady sołeckiej.  

Druga kadencja to dla pani sołtys okazja do 
kontynuowania dotychczasowych działań oraz szansa na 
realizację pewnego marzenia. – Jest nim plac zabaw  
w Tworogu. Marzy mi się stworzenie bezpiecznego, 
atrakcyjnego dla dzieci miejsca spędzania wolnego czasu. 
Wiele udało się już zrobić (np. nowa karuzela), ale można 
więcej. Zdaję sobie jednak sprawę z ogromnych kosztów 
budowy placu zabaw z prawdziwego zdarzenia – 
przyznaje Gertruda Byszewska.  

W minionej kadencji do bardziej znaczących i widocznych 
osiągnięć rady sołeckiej i sołtyski jest wprowadzeni nowej 
tradycji w Tworogu – opłatków dla seniorów. Spotkanie jest 
organizowane regularnie od czterech lat. Chcąc 
integrować lokalną społeczność organizowane są również 
wycieczki oraz festyny. Dzięki dotychczasowej działalności 
rady i sołtyski Tworóg dosłownie kwitnie, a to za sprawą 
pięciu kwietników, o które wspólnie dbają. – W tej kadencji 
chciałabym również doprowadzić do wybrukowania 
tworoskiego targu. Strasznie się tam kurzyX – mówi. 
Życzymy więc wytrwałości i realizacji planów.  

KUCHENNA REWOLUCJA  
W ŚWINIOWICACH 

Budynek Ochotniczej straży Pożarnej w Świniowicach 
powstał ponad 30 lat temu. Od tamtej pory oprócz 
wymiany okien i drzwi, nie był praktycznie 
remontowany. Tymczasem lata eksploatacji zaczęły 
dawać o sobie znać. Na remont wszystkich 
pomieszczeń póki co nie ma pieniędzy, ale jak 
zauważa pani sołtys, Teresa Ziaja, powoli zaczyna się 
coś dziać. W tym roku zakończono generalny remont 
kuchni, która dzięki metamorfozie stała się przede 
wszystkim bezpieczna i użyteczna. 

– Podłoga była dosłownie dziurawa. Po kuchni nie można 
było się bezpiecznie poruszać – przyznaje Teresa Ziaja.  
A przygotowywać posiłki, czy to podczas festynów, czy 
zebrań OSP gdzieś trzeba. Wykonano więc wylewkę, 
pociągnięto dodatkowe gniazdka z prądem, 
wykafelkowano, wstawiono nowe meble. – Remont 
wykonano z funduszu sołeckiego, jednak część robót  
zrealizowano w czynie społecznym – podkreśla sołtyska. 

W prace włączyły się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka. W tym roku 
w planach jest remont męskiej ubikacji, a w kolejnych, o ile 
będą fundusze, pozostałych pomieszczeń w budynku.  

Pani sołtys dziękuje KGW, OSP, Radzie Sołeckiej 
i wszystkim, którzy pomagali podczas remontu
za zaangażowanie.  

998, CZYLI RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ Z OSP W TWOROGU 

Zapraszamy do lektury ostatniego z cyklu artykułu na 
temat udzielania pierwszej pomocy. Tym razem 
strażak i ratownik medyczny, Błażej Śliwiński wyjaśni 
jak postępować w przypadku złamań.  

O złamaniu mówimy wtedy, gdy nastąpiło całkowite 
przerwanie ciągłości kości. Objawami najczęściej są: 
patologiczna (nienaturalna) ruchomość kości, 
nieprawidłowe ułożenie, trzeszczenia odłamów kości,
a także ból, obrzęk, a w przypadku złamań otwartych –
krwawienie z rany. Najogólniej złamania dzielimy na: 
otwarte i zamknięte.  

O złamaniu zamkniętym mówimy wtedy, gdy ciągłość 
skóry nie została przerwana. Złamanie otwarte to takie,
gdy fragment kostny wystaje przez ranę lub przebił skórę, 
ale nie wystaje z rany.  

W przypadku złamania otwartego chory narażony jest na 
zakażenie i na utratę krwi na zewnątrz. Wystające 
fragmenty kostne podczas próby nastawiania złamania 
w warunkach przedszpitalnych mogą wprowadzić do rany 
zainfekowane tkanki i zanieczyszczenia. Może to wywołać 
zakażenie, które uniemożliwi proces prawidłowego 
gojenia. Dlatego złamania nastawiane są przez lekarza 
w warunkach szpitalnych.  

Pierwsza pomoc w złamaniach otwartych i zamkniętych 
jest bardzo podobna. Prawidłowe zaopatrywanie złamań 
zmniejszy dolegliwości bólowe i ryzyko występowania 
powikłań. W warunkach przedszpitalnych najważniejsze 
jest prawidłowe unieruchomienie złamanej części ciała.  
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Zasady unieruchamiania: 

- Uwidocznić złamaną kończynę. Odzież należy przeciąć  
i zdjąć, 
- na otwarte rany przed unieruchomieniem należy założyć 
jałowy opatrunek, 
- nie należy próbować umieścić pod skórą wystających 
fragmentów kostnych, 
- kończynę unieruchamiamy w pozycji zastanej. 

Błażej Śliwiński  

DUMNA OSP  
W BORUSZOWICACH-HANUSKU  

Kształtowanie od najmłodszych lat świadomości zasad 
bezpieczeństwa pożarowego jest sprawą ważną, obok 
której nikt nie powinien przejść obojętnie. W tym celu, 
w każdym roku, organizowany jest Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, który składa się z kilku etapów, 
wyłaniających osoby posiadające największą wiedzę  
o  ochronie przeciwpożarowej. Nasza reprezentacja 
okazała się bardzo silna, OSP w Boruszowicach-
Hanusku ma więc powody do dumy. 

W marcu w OSP w Boruszowicach-Hanusku odbyły się 
gminne eliminacje. Spośród uczestników w kategorii 
gimnazja, I miejsce, a tym samym przepustkę do eliminacji 
powiatowych, zajął Karol Ziob, natomiast w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajął Damian Belik. 
Obaj 22 marca wzięli udział w eliminacjach powiatowych, 
które odbyły się w Strzybnicy. Również na tym szczeblu 
członkowie OSP w Boruszowicach-Hanusku okazali się 
bezkonkurencyjni, zajmując I miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych.  

14 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Siewierzu odbył się etap wojewódzki. Komisja 
przygotowała niełatwe pytania, na które kłopot miałby 
odpowiedzieć niejeden zawodowy strażak. Tym razem 
konkurs składał się z dwóch części, tj. pisemnej oraz 
ustnej. Po pierwszym etapie Damian Belik zajmował  
I miejsce. Po 1,5 godzinie zmagań znaliśmy już wszystkie 
wyniki. Niestety Karol Ziob nie dostał się do kolejnego, 
krajowego etapu, jednak Damian Belik, zajmując 
ostatecznie II miejsce i wykazując się doskonałą 
znajomością zasad bezpieczeństwa pożarowego, dostał 
się do Finału Centralnego OTWP, który odbył się w dniach 
1-3 czerwca w Wiśle. W finale turnieju Damian Belik – 
reprezentant OSP w Boruszowicach-Hanusku zajął 10 
miejsce. Karolowi i  Damianowi serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach 
OTWP, oczywiście aż po etap krajowy.  

Monika Ziob  

RAJ – PORAJ 

Codzienne przejażdżki motorówkami straży pożarnej  
i WOPR-u, rejsy żaglówkami, ćwiczenia  
z zakresu ratownictwa przedmedycznego oraz 
przeciwpożarowego – brzmi jak raj dla młodych 
pasjonatów pożarnictwa. 

Rzeczywiście Kurs Szkoleniowo-Wypoczynkowy dla 
dzieci i młodzieży w Poraju koło Częstochowy łączył 
przyjemne z pożytecznym.  

Tygodniowy wyjazd w dniach od 6 do 12 sierpnia 
zorganizował Zarząd Gminny OSP RP w Tworogu. –
W kursie uczestniczyło dwadzieścia troje dzieci z Tworoga, 
Kotów, Połomi i Potępy. Młodzież 
w trakcie pobytu nad jeziorem Porajskim poprzez zabawę 
doskonaliła swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa, 
udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianego 
ratownictwa. Aktywnie spędzony czas wypełniony był po 
brzegi wszelkiego rodzaju atrakcjami – mówi jeden 
z opiekunów, Sławomir Dramski z OSP w Tworogu. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Centralną Szkołę 
Pożarniczą w Częstochowie oraz Jasną Górę.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Na przyjemnościach się jednak nie skończyło. 
Uczestnikom serwowano również porcje prawdziwego 
strażackiego życia. – Dzięki współpracy z Komendą 
Powiatową PSP w Tarnowskich Górach oraz pomocy 
okolicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu 
młodzież mogła poznać pracę strażaka-ratownika m.in.
poprzez „nocne alarmy”, dyscyplinę strażacką, oraz 
różnego rodzaju ćwiczenia – wymienia Sławomir Dramski.  

Młodzieżą zajmowało się pięcioro opiekunów-instruktorów: 
Joachim Soll, Sławomir Dramski, Anna Duchnowska, 
Marcin Grzesiek, Marzena Kryszkiewicz. Wszyscy zgodnie 
oceniają wyjazd na piątkę z plusem. Młodzi adepci wrócili 
do domów z bagażem doświadczeń i miłych wspomnień. 
Zarząd Gminny OSP RP w Tworogu w imieniu dzieci 
i młodzieży, serdecznie dziękuje wszystkim osobom, 
firmom oraz instytucjom, które pomogły w organizacji 
wypoczynku „Poraj 2012.” Już dzisiaj zapraszamy również 
na rajd rowerowy organizowany przez OSP w Kotach. 
Odbędzie się 22 września o godz. 9. Na ten cel straż 
pozyskała dotację ze Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach. Chętni mogą się zapisać w każdej 
jednostce straży na terenie gminy Tworóg. 

PODSUMOWANIE SEZONU  
W „BRZEŹNICY” 

Co roku w okresie letnim dowiadujemy się 
o tragicznych wypadkach, do których dochodzi na 
kąpieliskach. Na szczęście nas to nie dotyczy.
Podsumowując, możemy z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć, że wakacyjny sezon w „Brzeźnicy” był
bezpieczny. 
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Nad bezpieczeństwem użytkowników basenu  
w godzinach jego otwarcia czuwali ratownicy – 
Martyna i Mateusz Mundzik.  

– Cieszymy się, że skończyło się na przyklejaniu plastrów  
i ukąszeniach owadów – mówi Mateusz Mundzik. Nie jest 
to takie oczywiste, kiedy uświadomimy sobie, że w basenie 
w najgorętsze weekendy przebywało nawet 120 osób! – 
Trzeba było mieć oczy dookoła głowy – przyznaje siostra 
Mateusza – Martyna.  Na co dzień z Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” korzystały przede 
wszystkim dzieci i młodzież do 18. roku życia, którym 
przysługiwało prawo bezpłatnego korzystania z basenu 
(czyt. „TWG Kurier” z 10 lipca). – Szybko zaczęliśmy 
rozpoznawać twarze. Kiedy więc pojawiała się potrzeba 
upomnienia kogoś, a takie się zdarzały, wołaliśmy po 
imieniu. Panowała bardzo miła atmosfera – mówi Martyna 
Mundzik.  

Nie obyło się bez przygód. Okazało się, że ośrodek 
„Brzeźnica” spodobał się nie tylko mieszkańcom gminy, ale 
również pewnym osom, które postanowiły tam 
zamieszkać. Gniazdo owadów wytropiły dzieci, które 
grzecznie zgłosiły sprawę ratownikom. Osy uwiły sobie 
domek w ziemi pomiędzy basenem a brodzikiem i były 
bardzo niezadowolone z obecności ludzi. Wściekłe 
atakowały kogo popadnie. Wszystko jednak dobrze się 
skończyło. Ratownicy wezwali straż pożarną, która 
zakończyła osią dyktaturę.    

Bezpieczne lato to wspólny sukces ratowników  
i użytkowników basenu. Ci pierwsi każdego dnia byli  
w pełnej gotowości, starali się jednak już na początku 
sezonu „wychować” użytkowników wprowadzając wiele 
zasad (m.in. zakaz biegania wokół basenu i wykonywania 
salt do wody). Drudzy zaś zapomnieli o brawurze i z 
pokorą przestrzegali wskazówek.  

OTWARCIE PLACU ZABAW  
W „BRZEŹNICY” 

25 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzeźnica” odbył 
się piknik rodzinny. Pretekstem do zorganizowania zabawy 
było otwarcie nowego placu zabaw. Na dzieci czekały 
również gry i zabawy oraz słodki poczęstunek, a na nieco 
większych zabawa taneczna z zespołem „Gold-Sax”. 

Organizatorami pikniku był Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu oraz Gminny Ośrodek Kultury i rada sołecka 
z Brynka. 

EUROPEJSKA GMINA TWORÓG 

W dniu 25. sierpnia, w plenerach pałacu w Brynku 
odbyła się Gala Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas 
której przedsiębiorców z powiatu tarnogórskiego 
uhonorowano statuetkami „Kruszec Biznesu 2012”, 
a także wręczono inne nagrody. Laureatami są osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, której rosnąca 
konkurencyjność i bardzo dobre wyniki ekonomiczne 
sprawiają, że firmy te stają się wizytówką naszego 
rejonu.  

W uroczystości wzięli również udział nasi dożynkowi 
goście z zagranicy – przedstawiciele gminy Kumhausen –
naszej gminy partnerskiej: burmistrz Thomas Huber, 
wiceburmistrz Rosemarie Steinberger oraz druga 
wiceburmistrz Brigitte Langwieser, jak również inni 
przedstawiciele rady gminy Kumhausen. Z Czech przybył 
do nas Ivo Bitner, starosta gminy Beňov, wraz 
z proboszczem tamtejszej parafii Bedrichem Horakiem 
oraz byłym starostą Josephem Stojanem. Wszyscy 
uczestnicy gali byli pod wrażeniem nastrojowego miejsca, 
dobrej organizacji i radosnej atmosfery zabawy.  

Następnego dnia goście wzięli udział w obchodach 
dożynkowych w Wojsce. Po części oficjalnej dożynek 
i uroczystym obiedzie, wójt gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź i przewodnicząca rady gminy Maria Łukoszek 
rozmawiali z burmistrzem Kumhausen i jego 
zastępczyniami o przyszłej współpracy obu gmin.  

Podczas tego nieformalnego spotkania podjęto m.in. temat 
współpracy szkół, która miałaby obejmować 
korespondencję listową i mailową dzieci z Polski i Niemiec 
oraz ewentualne obustronne wizyty. Kolejnym pomysłem 
było zorganizowanie zawodów Ochotniczych Straży 
Pożarnych między zaprzyjaźnionymi gminami – Tworoga, 
Kumhausen i Beňov. Zaproponowano także rozgrywki 
sportowe między klubami. Na płaszczyźnie kościelnej 
pojawiła się propozycja wizyt parafian obu państw. 
Również seniorzy z gminy Kumhausen zostali zaproszeni 
na lokalne „Senioralia”. Podczas rozmowy obie strony 
wykazywały chęć nawiązania wzajemnych kontaktów 
i wyraziły nadzieję na owocną współpracę.  

Rozmowa zakończyła się zobowiązaniem przedstawicieli 
gminy Tworóg do przedyskutowania pomysłów 
z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, klubów sportowych, dyrektorami szkół, 
a następnie przesłaniem gminie Kumhausen podjętych 
ustaleń celem określenia sposobu i zakresu współpracy. 
Po zapoznaniu się z nimi strona niemiecka przedstawi 
swoje stanowisko i propozycje. Obie strony są głęboko 
przekonane, że nasza współpraca przyczyni się do 
lepszego wspólnego poznania, wymiany doświadczeń oraz 
nawiązania nowych przyjaźni. 

Alina Łukoszek

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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MY SIĘ KRYZYSOWI NIE DAMY, 
BO DOBRE PLONY MAMY! 

Znaczymy każdy rozpoczęty chleb znakiem krzyża. Nie 
siadamy na stole, na którym się go kroi. W modlitwie 
prosimy o „chleb nasz powszedni”. Nim dzielimy się 
przy stole wigilijnym. O bezcennym znaczeniu chleba 
w naszej kulturze przypominał podczas rozpoczęcia 
święta plonów, wójt Eugeniusz Góźdź. – Szanowna 
pani Starościno, Panie Starosto. Starodawnym 
obyczajem ofiarowaliście mi w imieniu rolników chleb 
wypieczony z tegorocznego ziarna. Na dar spoglądam 
ze szczególnym szacunkiem, mam świadomość, że  
w nim zawarty jest całoroczny trud, bo kryje pot 
spracowanych rąk, chwile niepewności w obawie  
o zbiory  – mówił wójt.   

Tym razem gospodarzem dożynek była Wojska, sołectwo 
o rolniczym charakterze. Po uroczystej mszy świętej  
w miejscowym kościele, barwny korowód przeszedł na 
plac przy OSP w Wojsce. Przemarsz poprowadziła 
orkiestra OSP w Tworogu, dalej szli strażacy, osoby 
niosące chorągwie, cztery korony dożynkowe wykonane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Boruszowic, Nowej Wsi, 
Tworoga, i Wojski. W bryczce jechali starości dożynkowi: 
Marianna Żyta i Dawid Popielarz. Za nimi szli wszyscy 
mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Przemarsz 
zamykała parada sprzętów rolniczych. 

Przedstawiono również wyniki konkursu o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy na Koronę Dożynkową 
i konkursu o Nagrodę Wójta Gminy na Najładniej 
Udekorowaną Posesję. Podobnie jak rok temu I miejsce 
zajęła korona dożynkowa wykonana przez KGW z Nowej 
Wsi Tworoskiej. Natomiast spośród podwórkowych 
dekoracji najciekawszą okazała się posesja Dawida 
i Marioli Popielarz (zdj. powyżej). Więcej zdjęć posesji 
znajdziecie na stronie www.twg-kurier.pl.   

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Podczas części oficjalnej władze gminy powitały 
wszystkich rolników, mieszkańców gminy, przybyłych gości 
i delegacje z gmin partnerskich Kumhausen i Beňov.  

W programie dożynek znalazł się koncert orkiestry dętej, 
występy: kabaretu „Bez Chłopa”, dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce, „Ferajny Makuli” i Damiana 
Holeckiego. Święto plonów zakończono zabawą taneczną. 
Imprezę poprowadził znany wszystkim prezenter Radia 
Piekary – Andrzej Miś.  

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu 
imprezy Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu, Zakładowi 
Usług Komunalnych, Ubojni i Hodowli Indyków w Tworogu, 
Masarni w Wojsce, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Fermie Drobiu w Wojsce, firmie Drew-Tar, 
Ubojni Zwierząt Rzeźnych i Handlu Półtuszami w Wojsce 
oraz Stolarstwu Eksport Import w Wojsce. 


