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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 

Poznajecie? Panowie Wójtowie osobiście sprawdzili jak wygląda 
praca górnika. Więcej o „Podróży do wnętrza ziemi” na str.7. 

 MIESZKAŃCY 
POŁOMI NA TROPIE 
PRZYGODY! 

Nieprzewidziane zwroty akcji, 
nieprzespane noce, noclegi pod 
gołym niebem i nagłe awarie... 
Jednym słowem „pOSPawany 
Team” w Grecji.  

Więcej str. 6 

MARCINKI  
W WOJSCE 

Był św. Marcin, pani Mikołajowa, 
dwa śmieszne elfy i mnóstwo 
zabawy! Tegoroczne marcinki  
w Wojsce znów przyciągnęły tłumy. 
Zobacz jak wyglądały tegoroczne 
obchody.   

Więcej str. 8.  

ZUMBA  
W TWOROGU! 

Pokazowe zajęcia z zumby 
spodobały się mieszkankom gminy. 
Na spotkaniu 5 listopada zjawiło się 
około 30 osób. Zajęcia będą się 
odbywać raz w tygodniu  
w poniedziałki o godz. 19. 

Zapraszamy! 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICABBBBBBBBBBBBBBBBBB....str.3 
SESJABBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.str.4 
- Dyskryminacja czy ulgowe traktowanie? 
- Jednomandatowe okręgi 
PRAWNIKBBBBBBBBBBBB.BBBBBB..str.5 
- Czy konsument ma prawo do zwrotu towaru? 
HOBBYSTABBBBBBBBBBBB.BBBBB..str.6 
- „pOSPawany Team”  
POD LUPĄBBBBBBBBBBBBBBBBB.Bstr.7 
- Podróż do wnętrza Ziemi 
KULTURALNIEBBBBBBBBBBBBB.BBBstr.8 
- Anioły nad Wojską 
- Było smerfowo! 
- „Pan Tadeusz” w Wojsce  
- Kolejne korzyści z programu rozwoju biblioteka 
- Z wizytą na Morawach 
- Zasady zdrowego odżywiania cz. II 
- Sukces zespołu teatralnego „bez-miary” 
NA BIEŻĄCOBBBBBBBBBBBBB.BBB.str.13 
- Luksus czy konieczność? 
- Chodnik na ul. Powstańców Śląskich 
- Fundusz sołecki 2013 
- Grzybek tu, grzybek tam... 
- Jesienna zdobycz z tworoskich lasów 
- Jeszcze gwara nie zginęła... 
- Katolicka szkoła z Wojski 
- Drzwi otwarte w tworoskim przedszkolu 
- Dzień marchewki 
- Miło było, ale się skończyło 
- Nagrody, nagrody 
- Pora na podsumowania 
- Z comeniusem do Bułgarii 
- Jesteśmy w czołówce 
- Ku pamięci... 
- Ile kosztuje psia ucieczka? 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W tym miesiącu z grupą „pOSPawany Team” zabierzemy 
was do Grecji. Mieszkańcy Połomi postanowili wziąć udział 
w akcji „Złombol”, czyli ekstremalnej wyprawie „złomami”
(przyp. red. starymi samochodami) na południe Europy. Na 
tym nie koniec wycieczek - zjedziemy również pod ziemię 
z górnikami bytomskiej kopalni „Bobrek”. Dowiemy się tam 
m.in. co to takiego pył kamienny i tzw. „przodek”.  

Pójdziemy także na grzyby z uczniami tworoskiej 
podstawówki, którzy okazali się świetnymi znawcami 
tematu. Jednak nie tylko oni kręcą się po lesie
w poszukiwaniu grzybów. Jeden z mieszkańców Tworoga 
przesłał do redakcji zdjęcie całkiem niezłego okazu.
O tegorocznym grzybobraniu więcej w dziale „Na bieżąco”. 

W „Prawniku” znajdziecie z kolei odpowiedź na pytanie 
w jakich sytuacjach mamy jako konsument prawo zwrócić
zakupiony towar. Ponadto piszemy o pewnym 
zagrodzonym parkingu, który stał się przyczyną 
nieporozumień, o chodniku, który 
w końcu został wyremontowany i o sołeckich planach na 
przyszły rok. Nie zabraknie relacji z gminnych obchodów
Dnia Edukacji  Narodowej i sukcesów uczniów 
i nauczycieli gminnych szkół.  

Zapraszamy do lektury! 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Łukasz Frączek, Renata Kościelny, Eleonora Krywalska, Elżbieta Zawartka, Monika Ziob 

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

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Tworóg z dnia 10.10.2012r. 
w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości 

do kanalizacji sanitarnej 
 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042.) 

oraz ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 

WÓJT GMINY TWORÓG ZAWIADAMIA, 

że 23.12.2011 r. uzyskała pozwolenie na użytkowanie sieci 
kanalizacyjnej wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej przy udziale środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach projektu pn: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w sołectwach Tworóg, Koty, 

Brynek – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej  
w Kotach Gmina Tworóg. Mieszkańcy sołectwa Koty 

mają obowiązek podłączania nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków to przyłączenie 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe. 

Zgodnie z art.2 ust.1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 ze zm.) pod pojęciem właściciela 

nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. Środki na budowę przyłącza 
musi zabezpieczyć właściciel 

nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości do czasu podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej mają 
obowiązek prowadzić prawidłową gospodarkę 

nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody 
potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę 

posiadającego stosowne zezwolenia. 
Prosi się właścicieli, którzy nie podłączyli swojej 

nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, aby niezwłocznie przystąpili do prac 

związanych z wykonaniem przyłącza. W tym 
celu należy wystąpić do Zakładu Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Tworogu na ul. Zamkowej 16, 
tel. 32/285 73 67 lub 32 381 00 51 o wydanie warunków 

przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku samodzielnego 

wykonywania przyłącza kanalizacyjnego 
należy poinformować o podłączeniu przed zasypaniem 

ułożonych rur kanalizacyjnych ze względu na 
konieczność dokonania odbioru technicznego przez 

pracowników zakładu ZUK zgłosić tam zamiar 
wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 

Termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. 

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego 
ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje 

prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma 
możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej 

wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. 
Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega 

egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 229,poz. 1954). 

W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji 
efektu ekologicznego, polegającego na 

likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki 
mogą podlegać zwrotowi. W związku z 

tym Gmina Tworóg jest zobligowana do wykazania się 
efektem ekologicznym oraz do szczegółowej 

kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie 

Gospodarki, Rolnictwa i Spraw Komunalnych, 
tel. 32/285 74 93 wew. 54 w godz. 7.30-15.30. 

Wójt Gminy Tworóg
Eugeniusz Gwóźdź

WYZWANIE DLA KREATYWNYCH 
Urząd Gminy w Tworogu ogłasza konkurs na nazwę 
i logo Grupy Inicjatywnej miejscowości tworzących 
sieć szlaków rowerowych. 

W związku z zaawansowanymi pracami przedstawicieli 
sześciu gmin (Tworóg, Miasteczko Śląskie, Koszęcin, 
Kalety, Woźniki, Świerklaniec) nad projektem sieci szlaków 
rowerowych pomiędzy miejscowościami ogłaszamy 
konkurs na nazwę i logo tego przedsięwzięcia. I etap 
konkursu przeprowadzony będzie osobno w każdej z gmin, 
w których komisje wybiorą 6 najlepszych ich zdaniem 
projektów (po jednym w każdej gminie). 

Zwycięzców poznamy 21 listopada. Spośród projektów-
finalistów, na kolejnym zebraniu Grupy Inicjatywnej 
(28 listopada) wybrany zostanie jeden projekt, który stanie 
się oficjalną nazwą oraz logiem nowo znaczonej sieci 
szlaków. Nazwa oraz logo wykorzystywane będą 
następnie we wszelkich materiałach reklamowych, w tym 
w przewodniku, którego wydanie planuje się na kwiecień 
2013 roku. Jednocześnie przypominamy, iż hasłem 
promocyjnym wyżej wspomnianej sieci jest: „Rowerem po 
zdrowie przez Zielone Płuca Śląska”. Zachęcamy do 
lektury regulaminu konkursu oraz przysyłania zgłoszeń. Na 
zwycięzców czekają nagrody rzeczowe! Regulamin oraz 
karta zgłoszeniowa dostępne na stronie internetowej 
www.tworog.pl.  

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 
19 listopada o godz. 15:30. 
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KURIER SESJA 
DYSKRYMINACJA CZY ULGOWE 
TRAKTOWANIE? 

Na październikowej sesji Rada Gminy w Tworogu 
udzieliła poparcia dla działań zmierzających do 
równego traktowania TV „Trwam” i innych wolnych 
mediów w procesie koncesyjnym.  Zaapelowała do 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę 
stanowiska i przyznanie TV „Trwam” miejsca na 
cyfrowym multipleksie. Z wnioskiem o przyjęcie 
uchwały zwróciła się radna Sejmiku Śląskiego, 
Barbara Dziuk. Temat wywołał burzę dyskusji i wiele 
skrajnych emocji.  

Wojciech Żebrowski i Maria Łukoszek byli jedynymi, którzy 
zagłosowali na „nie”. – Byłam temu przeciwna, ponieważ 
Telewizja „Trwam” starając się o koncesję nie spełnia 
wszystkich wymogów formalno-prawnych – mówi 
przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek. Zaznacza 
również, że o miejsce na multipleksie stara się wiele 
telewizji, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 
nie wszystkie mogą je zdobyć. Poparcie dla TV „Trwam”  
w sytuacji, gdy nie spełnia wszystkich wymogów, byłoby jej 
zdaniem ulgowym traktowaniem. Podobnego zdania jest 
sołtys Mikołeski, Gabriela Szram, która była wręcz 
zaskoczona, że Rada Gminy będzie podejmować taką 
uchwałę. Powiedziała, że TV „Trwam” nie otrzymała 
koncesji, gdyż nie przedstawiła odpowiednich 
dokumentów.  

Tymczasem aż sześciu radnych poparło wniosek (Henryk 
Chmiel, Danuta Elwart, Janusz Grzesiek, Irena Jonecko, 
Eugeniusz Świerzy i Jan Sobania). – Wychowałem się  
w rodzinie katolickiej, jestem katolikiem i uważam, że jeżeli 
katolicka telewizja jest dyskryminowana, to moim 
obowiązkiem jest stawanie w jej obronie – podkreśla radny 
Jan Sobania. Pozostałych sześciu radnych wstrzymało się 
od głosu (Piotr Krok, Adam Lachowicz, Zofia Rozbicka, 
Jarosław Stańko, Urszula Zawiślok i Łukasz Ziob).    
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Łukasz Ziob 
podkreślił jednak, że wstrzymał się od głosu, gdyż nie jest 
dla niego jasne w jaki sposób telewizja została 
pokrzywdzona w procedurze przyznawania koncesji. 
Inicjatorzy tego projektu nie wyjaśnili dlaczego należy 
uznać ją za nierówno traktowaną. 

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI 

Najbliższe wybory do Rady Gminy odbędą się w roku 
2014. Chociaż termin wydaje się jeszcze dość odległy, 
Urząd Gminy już dzisiaj musi się przygotować do tego 
wydarzenia. W związku ze zmianą przepisów  
i wejściem życie Kodeksu wyborczego należało 
wyznaczyć nowe jednomandatowe okręgi wyborcze.  
2 października 2012 Rada Gminy Tworóg podjęła 
uchwałę nr XXIII/193/2012 w sprawie podziału Gminy 
Tworóg na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu: 

 

Numer 
okręgu 

wyborczego  
Granice okręgu  

Liczba 
radnych 

wybieranych  
w okręgu  

1  

Sołectwo Tworóg – ulice: Akacjowa, 
Brzozowa, Dębowa, Głowackiego, 
Jodłowa, Lipowa, Młyńska, Polna, 
Renarda, Składowa, Słoneczna, 
Sosnowa, Świniowicka, Wierzbowa  

1  

2  

Sołectwo Tworóg – ulice: Grunwaldzka, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, 
Kotowska, Lubliniecka, Spokojna,  
Plac Wolności, Tarnogórska, Zamkowa  

1  

3  
Sołectwo Tworóg – ulice: Dolna, Górna, 
Graniczna, Jankowskiego, Miarki, Prosta, 
Równoległa, Skośna, Wąska  

1  

4  

Sołectwo Tworóg – ulice: Kościuszki, 
Krótka, Leśna, Powstańców Śląskich, 
Pułaskiego, Słowackiego, Szkolna, 
Wrzosowa  

1  

5  
Sołectwo Tworóg – ulice: Asnyka, 
Kościelna, Krasińskiego, Mickiewicza, 
Nowa, Reja  

1  

6  
Sołectwo Koty – ulice: Klonowa, Leśna, 
Ogrodowa, Piaskowa, Potępska, 
Sosnówka, Tarnogórska  

1  

7  

Sołectwo Koty – ulice: Lubliniecka, Polna, 
Pusta Kuźnica, Sikorek, Starowiejska, 
Stawowa, Studzienna, Szkolna, 
Szpaków, Topolowa, Wiejska, Księdza 
Henryka Gawelczyka  

1  

8  Sołectwo Nowa Wieś Tworoska  1  

9  Sołectwo Hanusek  1  

10  

Sołectwo Boruszowice – ulice: Armii 
Krajowej, Słowiańska, Jedności, Nowy 
Świat, Obrońców Pokoju, Składowa, B. 
Chłopskich  

1  

11  

Sołectwo Boruszowice – ulice: Szkolna,  
Łączności, Cicha, Jasna, Braci Wolko, 
Traugutta, Sosnowa,  
Modrzewiowa, Brzozowa, Świerkowa, 
Kaletańska, Zielona;  
Sołectwo Mikołeska  

1  

12  Sołectwo Brynek  1  

13  Sołectwo Połomia  1  

14  Sołectwo Wojska  1  

15  Sołectwo Świniowice  1  
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KURIER PRAWNIK 
Droga redakcjo, 

w jednym z tarnogórskich sklepów ze sprzętem AGD  
i RTV kupiłam aparat fotograficzny. Na miejscu jednak 
nie miałam możliwości przetestowania zakupionego 
towaru. W domu uznałam, że jakoś zdjęć mnie nie 
satysfakcjonuje, więc następnego dnia chciałam 
zwrócić aparat. W odpowiedzi usłyszałam, że mogę 
jedynie wymienić go na inny w tej samej cenie. 
Chciałabym się dowiedzieć czy konsument 
rzeczywiście nie ma prawa zwrócić towaru? Jakie  
w ogóle ma prawa? 

Mieszkanka gminy Tworóg 
 
Podstawowe prawa konsumenta w sprawach związanych  
z zakupami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.     
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przypomnę, że 
konsumentem według ustawy jest  osobą, która nabywa 
rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub 
gospodarczą. Jeżeli nabyliśmy już tzw. towar 
konsumencki, możemy domagać się od sprzedawcy 
specjalnego traktowania. Oczywiście bez przesady, prawa 
konsumenta nie są absolutne, a częste przeświadczenie  
o możliwości zwrotu każdego towaru po 3 dniach, tygodniu 
czy innym czasie jest błędne. Faktycznie zwrot towaru 
może nastąpić bez żadnych konsekwencji jeżeli takie 
uprawnienie wyraźnie przewiduje sprzedawca. Podobne 
prawo daje nam zakup „na odległość” od przedsiębiorcy 
(np. na aukcji internetowej czy w sklepie internetowym), 
ale jest to temat na odrębny artykuł. 

Wracając do meritum pytania, należy stwierdzić, że 
odpowiedź na nie nie jest prosta. Jak to zwykle  
w zderzeniu z przepisami prawa bywa, mogą być one 
interpretowane w różny sposób. Ustawa posługuje się 
pojęciem niezgodności towaru z umową. Brakuje prostej 
definicji takiej niezgodności, ale ustawa daje wskazówki,  
z których wynika, iż niezgodność towaru konsumpcyjnego 
z umową występuje w sytuacji, kiedy towar ten: nie 
odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie 
ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru; nie 
nadaje się do celu określonego przez kupującego przy 
zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił 
zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; nie 
nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest 
zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie 
odpowiadają właściwościom cechującym towar tego 
rodzaju; nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru 
tego rodzaju, opartym na składanych publicznie 
zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego 
przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar 
konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności 
swojego przedsiębiorstwa, osoby, która podaje się za 
producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, 
znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 
(w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone  
w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do 
właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar 
ma je zachować); nie został prawidłowo zamontowany  
i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane 
  

w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez 
osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez 
kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży;
nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione 
w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na 
podstawie umowy, ustalonych zwyczajów i zasad 
współżycia społecznego. 

Trudna do przebrnięcia wyliczanka a nadal niełatwo 
dookreślić, który towar można zwrócić sprzedawcy. 
Oczywiście są sytuacje, które z zasady nie powinny budzić 
zastrzeżeń, jak niegrający sprzęt rtv, zepsute po miesiącu 
buty, czy dziurawe spodnie. Niestety w praktyce nawet 
takie niepozostawiające wątpliwości „usterki” towaru 
konsumpcyjnego, napotykają na „opór” sprzedawcy 
w wywiązaniu się z jego obowiązków. Odpowiadając na 
pytanie naszego czytelnika skłaniałbym się do poglądu, iż 
w przedstawionej konfiguracji klient sklepu nie jest 
uprawniony do zwrotu towaru. Można spróbować być 
bardziej dociekliwym i ustalić czy sprzedawca zapewniał 
o konkretnej jakości zdjęć? Czy etykieta na półce 
z towarem opisywała go w sposób zgodny 
z rzeczywistością? Jednakże wydaje się, iż niełatwo 
będzie wykazać, że jakość zdjęć wpływa znacząco na 
zgodność kupionego aparatu z zawartą umową. Szczerze 
powiedziawszy trudno wyobrazić sobie sposób na 
wykazanie takowej niezgodności w tym przypadku.  

Jakie prawa ma konsument? Szeroki temat, który na 
pewno wykracza poza ramy tego artykułu. Ograniczę się 
zatem do uprawnień dotyczących sprzedaży, która jest 
tematem tego opracowania. Konsument w przypadku 
niezgodności, o której mowa wyżej, może żądać 
doprowadzenia kupionego towaru do stanu zgodnego 
z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na 
nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub 
wymagają nadmiernych kosztów. Konsument ma prawo do 
otrzymania odpowiedzi na zgłoszone żądanie 
reklamacyjne w ciągu 14 dni. Brak takiej odpowiedzi 
w przywołanym okresie oznacza uznanie żądania naprawy 
lub wymiany za uzasadnione. Sprzedawca odpowiada za 
niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie 
w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od 
wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na 
nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem 
sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin 
skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. Pamiętajmy, 
iż kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch 
miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru 
konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym 
sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
zawiadomienia przed jego upływem. Opisane uprawnienia 
przysługują konsumentowi, jeżeli nabył towar od 
przedsiębiorcy, który zajmuje się sprzedażą w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. Z opisanych 
uprawnień konsumenckich nie skorzystamy, gdy kupiliśmy 
od innej osoby fizycznej np. używany samochód czy nowy 
telefon.  

adwokat Łukasz Frączek
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KURIER HOBBYSTA 
„POSPAWANY TEAM” CZYLI NA 
PELOPONEZ NAJLEPSZY 
POLONEZ 

Skład: Ojciec, Mody, Szot, Miko, Kamil, Duży Brat. 
Pojazd: FSO Polonez 1500 SLE sztuk 2. 
Miejscowość: Połomia. Tyle przeczytamy  
o uczestnikach „Złombolu” na oficjalnej stronie. Kim 
są, co to takiego „Złombol”, dlaczego wzięli w nim 
udział i co przeżyli? Na początek zdradzimy tylko, że 
wyprawa, w której wzięli udział mieszkańcy Połomi 
była prawdziwą przygodą pełną nieprzewidzianych 
zwrotów akcji, nieprzespanych nocy, noclegów pod 
gołym niebem i nagłych awarii... Ale po kolei. 

O co chodzi? 
„Złombol” to projekt, którego celem jest zbiórka pieniędzy 
dla dzieci ze śląskich domów dziecka. Odbywa się to przez 
udostepnienie darczyńcom powierzchni reklamowej na 
samochodach biorących udział w rajdzie. Zespoły, m.in. 
połomski „pOSPawany Team” kupiły więc PRL-owskie 
„złomy”, nocami przy nich majstrowali, a kiedy były już 
gotowe, wraz z 205 innymi załogami wyruszyli w drogę do 
Grecji. Jak przeczytaliśmy na oficjalnej stronie 
akcji(www.zlombol.pl) jest to ekstremalna wyprawa bez 
jakiegokolwiek wsparcia z strony organizatorów.  
W dodatku zarówno zakup samochodu, przygotowanie do 
trasy, paliwo, noclegi i wyżywienie opłacają sami 
uczestnicy. Mimo to nie brakuje chętnych. –  O akcji 
dowiedzieliśmy się od Mieszka Mrozka – naszego 
późniejszego „kapitana”, który w 2010 r.  brał udział  
w „Złombolu”. Jego wspomnienia z wyprawy do Istambułu 
zainspirowały nas i zarażeni pomysłem postanowiliśmy 
przyłączyć się do tegorocznej wyprawy – opowiadają Piotr 
Woldan i Michał Szotek. W skład zespołu weszli również 
wspomniany Mieszko Mrozek, jego 15-leni syn Mikołaj 
oraz Kamil Krzyśpiak z Radzionkowa i jego brat, Rafał 
Krzyśpiak z Bytomia. Szóstka znajomych w różnym wieku 
(czyli nastolatek, dwudziesto-, trzydziestolatkowie  
i czterdziestolatek) już zimą rozpoczęła przygotowania. – 
W sumie kupiliśmy cztery auta, z czego dwa 
wykorzystaliśmy na części – mówi Piotrek. – Wyruszyliśmy 
15 września  z Katowic. Mieliśmy cztery dni na dotarcie do 
celu. Łącznie przejechaliśmy ponad 5,5 tys. km. Spaliliśmy 
ok. 950 l gazu i 100 l benzyny– dodaje Michał.  

Chrztem bojowym okazało się pierwsze tankowanie, kiedy 
załoga musiała się zmierzyć z najpoważniejszą, jak 
pokazał czas, awarią. – Mieliśmy pęknięty zbiornik paliwa. 
Kapało jeszcze w Słowacji – śmieją się  nasi rozmówcy. 

Wielkie, greckie wakacje i królewski powrót 
Polska, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Bośnia 
i Hercegowina, Albania, no i w końcu Grecja. Trasa była 
długa i trudna. Zatrzymali się w Budapeszcie, Sarajewie, 
Czarnogórze i przekonali się, że w Albanii nie można ufać 
nawigacji. Przez sześć godzin z prędkością 15km/h 
pokonywali stukilometrowy odcinek albańskiej drogi 
wiodącej obok przepaści i pod spadającymi skałami. – To 
właśnie Albania najbardziej utkwiła nam w pamięci –
zgodnie twierdzą. Granicę z Grecją przekroczyli 18 
września. Mieli jeszcze dzień zapasu, więc postanowili 
zwiedzić Ateny. A kiedy się zmęczyli, poszukali kempingu. 
– Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że prowadzą go 
Polacy! Rozbiliśmy namiot nad samym morzem – mówi 
Michał. Niepokorne charaktery nie pozwoliły im jednak 
spokojnie zasnąć. – O 3 nad ranem włączyliśmy 
samochodowe oświetlenie i wskoczyliśmy do morza –
wspomina Piotrek. – Kąpaliśmy się, aż akumulatory  padły 
– dodaje. Następnego dnia, czyli 19 września, o godz. 19 
dotarli do mety.  

Droga powrotna, już bez presji i pośpiechu, zamieniła się 
w wakacje nie z tej ziemi. – Cały czas świeciło słońce, 
temperatura wynosiła ok. 28 stopni. O ciepłych 
skarpetkach przypomnieliśmy sobie dopiero w Polsce –
relacjonują chłopcy. Do domu wrócili 27 września. Kiedy 
dokładnie dojadą do Połomi, nikt nie wiedział. To jednak 
nie powstrzymało mieszkańców z sołtysem na czele, przed 
zorganizowaniem wielkiego powitania z szampanem, 
kwiatami, transparentem i wiwatami. – Kiedy wjechaliśmy 
do Połomii, zaczęliśmy trąbić. Nie spodziewaliśmy się 
jednak takiej niespodzianki. Byliśmy wzruszeni – przyznaje 
„pOSPawany Team”. – Jestem dumny z chłopaków, że 
odważyli się na taką wyprawę, że im  się udało i wrócili cali 
i zdrowi – mówi sołtys Połomii, Stefan Paś, który nawet 
nocą wymieniał ze znajomymi smsy, by zorganizować 
niespodziankę. Dzięki tegorocznej akcji „Złombol” udało się 
już uzbierać 320 tys. zł. 

Polecamy również blog załogi: 
http://pospawanyteam.blogspot.com/ 
oraz ich konto na facebooku: 
http://www.facebook.com/PospawanyTeam 
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KURIER POD LUPĄ 
PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI 

14 października Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg zorganizowało wycieczkę do 
bytomskiej kopalni „Bobrek”. Dziesięcioosobowa 
grupa wędrowała w ekstremalnych warunkach po 
kolana w wodzie, po uszy w pyle, ciasnymi 
korytarzami, w głąb ziemiB Nikt nie żałuje! Wszyscy 
mówią zgodnie – to była niesamowita przygoda.  

Prezes organizacji – Marek Mundzik – to na co dzień 
główny dyspozytor w kopalni. Ale w niedzielne 
przedpołudnie zmienił się w przewodnika, który wspólnie  
z kolegą – nadsztygarem, Piotrem Gibasem opowiadał  
o ciężkiej i trudnej pracy górnika. Po wycieczce nikt nie ma 
już wątpliwości, że górnicy to „twarde sztuki”. Zawód 
wymaga nie tylko wysiłku fizycznego, ale również 
odpowiednich predyspozycji psychicznych. Jak zresztą 
wspomina Marek Mundzik, z grupy kilkudziesięciu osób 
zaczynających razem z nim pracę, zostało kilku. Po  
24 latach pracy mówi o sobie żartobliwie: – Jestem okiem 
„Big Brothera”. Przy pomocy kamer i czujników monitoruje 
wszystko, co dzieje się pod powierzchnią. Sprawdza m.in. 
prędkość powietrza, poziom  tlenu, określa czy wartość 
niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia substancji (np. 
metanu i tlenku węgla) nie przekracza normy.   

O tym, że pod ziemią panują warunki rodem z innej 
planety, grupa szybko się przekonała. Uczestnikom 
zmierzono ciśnienie, przeszkolono jak używać aparatu 
tlenowego, przebrano w uniformy górnicze, założono na 
głowy kaski z lampami górniczymi. Tak przygotowani  
i  zaopatrzeni na wszelki wypadek w kromkę z „tustym”  
i butelkę wody, zjechali szybem „Józef” na poziom 726 m. 
Stamtąd podwieszaną kolejką spalinową dojechali do 
pokładu 503, gdzie zobaczyli ścianę wydobywczą, mijali 
górników podczas prac remontowych i dowiedzieli się 
czym jest wszechobecny pył kamienny. Okazało się, że w 
podziemnej pracy ma niebagatelne znaczenie. Działa 
przeciwwybuchowo. W trakcie ewentualnego wybuchu pyłu 
węglowego i metanu, pył kamienny zmniejsza jego siłę  
i gasi pożar. Na zdjęciu poniżej przewodnik grupy, czyli 
Marek Mundzik.  

Coraz bardziej świadomi zagrożeń jakie czyhają na 
górników, wycieczkowicze minęli chodnik z zużytym 
prądem powietrza, gdzie dokuczała duża wilgotność 
i wysoka temperatura, a następnie dotarli do pełnego 
przeciągów przekopu wentylacyjnego. W planie znalazł się 
również szyb wydechowy „Zbigniew” i przekop 
wentylacyjny łączący poziom 726 m z poziomem 840 m, 
wyposażony w schody (zwane w kopalni „Bobrek” 
„schodami Regana”). Ciekawostką było „pędzone” od 
podstaw wyrobisko, czyli miejsce gdzie wykonywany jest 
nowy chodnik w pokładzie węglowym (tzw. przodek). 
Wilgotność powietrza sięga tam niemal stu procent, 
a temperatura wynosi ok. 28 stopni C. Stamtąd uczestnicy 
wycieczki udali się do innego wyrobiska chodnikowego, 
wyposażonego w efektywną kolejkę torową, po 
górniczemu zwaną „manszaftem”. Nią wrócili pod szyb 
„Józef” na poziom 840 m, weszli do „szoli”, czyli klatki 
i windą wyjechali na powierzchnię.  

Grupa przeszła ok. 12 km kopalni. Po powrocie na 
powierzchnię wszyscy bez wyjątku wyglądali jak rasowi 
górnicy i nadawali się do pójścia pod prysznic (zdj. 
powyżej). W wycieczce wzięli udział m.in. wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, jego z-ca Klaudiusz Wieder i dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach – Danuta Wiśniowska.  

Górnikom Szczęść Boże! 

Z okazji zbliżającej się Barbórki 

pragniemy złożyć wszystkim 

górnikom i pracownikom kopalni 

życzenia wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości w ciężkiej i 

niebezpiecznej pracy. 

Władze 

Gminy Tworóg
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KURIER KULTURALNIE 
ANIOŁY NAD WOJSKĄ 

W tym roku marcinki w  Wojsce obchodzono  
4 listopada. Zgodnie tradycją po spotkaniu  
w miejscowym kościele, gdzie przedszkolaki  
i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wojsce umilili czas występami, mieszkańcy wyszli 
na spotkanie świętemu. Ten przybył na koniu, w 
czerwonym płaszczu, by zlitować się nad zmarzniętym 
żebrakiem. Po odegraniu scenki wszyscy udali się do 
restauracji „Pod Różą” na drugą część obchodów.  

Marcinki zostały zorganizowane przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Tworogu, Radę Sołecką w Wojsce, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu i Urząd Gminy 
Tworóg. Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc przy 
organizowaniu imprezy. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na 
stronach internetowych www.twg-kurier.pl
i www.tworog.pl.  

BYŁO SMERFOWO! 

25 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Boruszowicach odbył się  Międzygminny Konkurs 
Piosenki Niemieckojęzycznej. Jego celem było 
propagowanie piosenki niemieckiej, budzenie wśród 
uczniów zainteresowania językiem obcym, 
motywowanie do nauki i promocja nowych talentów.  

W imprezie wzięła udział setka dzieci z pięciu szkół: z SP 
w Tworogu,  SP w Boruszowicach, SP nr 13 
w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wojsce i Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. – Mam 
nadzieję, że Konkurs wejdzie na stałe do kalendarza 
cyklicznych imprez w naszej szkole. Uczestnicy konkursu 
reprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności 
wokalnych, językowych i scenicznych – mówi 
organizatorka imprezy, nauczycielka języka niemieckiego 
Ilona Pella–Bok.  

Najmłodsi gryząc jeszcze rogale, usiedli przed sceną, na 
której tym razem pojawiła się Bernadeta Kowalska w roli 
wesołej pani Mikołajowej wraz z wiernymi skrzatami  
i śnieżynkami.  

Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. 
Wśród przedszkolaków najbardziej spodobała się praca 
Kamila Cińcio. II miejsce zdobył Bartosz Busek, III – Julian 
Stępień. Wśród uczniów klas I-III I miejsce powędrowało 
do Szymona Lachowicza, II zdobyła Lucyna Busek, a III –
Nicola Buchta. W klasach IV–VI najciekawszą pracę 
wykonała Paulina Meinhardt, II miejsce – Tomasz 
Tarnowski, III – Daria Kaminiorz.   

W trakcie występu podsumowano i rozdano nagrody  
w konkursie plastycznym o Puchar Wójta gminy Tworóg. 
W tym roku zadanie polegało na przedstawieniu dowolną 
techniką  anioła. – Pozwoliliśmy rodzicom pomagać swoim 
pociechom. Chcieliśmy stworzyć okazję do wspólnego 
spędzenia czasu i rozmowy o swoim aniele stróżu – mówi 
organizatorka konkursu, Grażyna Skowron z ZSP  
w Wojsce. W sumie napłynęło ponad 70 prac, nie tylko  
z terenu gminy. Trzeba przyznać, że jury miało trudny 
wybór. Dzieci i rodzice wykazali się ogromną 
pomysłowością. Były anioły z masy solnej, z ziaren, 
styropianu, piór, waty, gąbek, „anielskich włosów”, 
wstążek, guzików, a nawet wacików kosmetycznych, 
makaronów, gazet i słodkiej, kolorowej posypki.  
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Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach 
wiekowych. Pierwsza kat. (kl. I-III): I miejsce zespół 
„DieSchlümpfe” z SP  Boruszowice,  II miejsce zespół 
„Blümchen” z SP Tworóg, III miejsce Wiktoria Błażytko  
i Agata Krawczyk z SP Wojska. Druga kat. (kl. IV-VI):  
I miejsce: Karolina Popielarz z SP Wojska, II miejsce: Julia 
Duch i Alicja Kubica z SP Boruszowice, II miejsce: 
„Dziewczyny z kl. VI” z SP Wojska, III miejsce: Nikola 
Włodarczyk, Julia Mundzik, Justyna Pasieka, Monika 
Pradler i Błażej Opara z SP Boruszowice.  

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu Wice 
konsulatu Niemiec w Opolu, złożonego przez Koło 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. 
Śląskiego w Tworogu. – Serdecznie dziękuję 
Towarzystwu, zwłaszcza Bertoldowi Kubitza za finansowe 
wsparcie udzielone naszej szkole w realizacji konkursu. 
Gorące podziękowania składam  także wszystkim 
nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów oraz 
Adamowi Lutostańskiemu za videofilmowanie festiwalu. Do 
zobaczenia za rok! – podsumowuje organizatorka. 
Przewodniczący TSKN w Tworogu – Bertold Kubitza – 
dziękuje z kolei za udekorowanie sali oraz za całą oprawę 
wydarzenia.   

„PAN TADEUSZ” W WOJSCE  

– Zachęcam i zapraszam do narodowego, a więc 
wspólnego czytania „Pana Tadeusza”, do wspólnego 
czytania od Tatr po Bałtyk, od Odry aż po Bug, a nawet 
i dalej, sięgając także i do terenów znad Niemna, tych 
gdzie nasza wyobraźnia lokuje Soplicowo (...) – słowa 
prezydenta Bronisława Komorowskiego zrodziły 
pomysł organizacji takiego przedsięwzięcia w Szkole 
Podstawowej w Wojsce.  

Sprawdziliśmy, czy naprawdę każdy wers utworu zawiera 
trzynaście sylab. Później wysłuchaliśmy mistrzowsko 
recytowanej „Inwokacji” przez Krzysztofa Kolbergera oraz 
krótkich fragmentów utworu czytanych przez nauczycieli.
Na koniec uczniowie mieli możliwość zobaczenia 
dziesięciominutowego fragmentu poematu w reżyserii 
Andrzeja Wajdy, i co najważniejsze, odtańczenia 
reprezentacyjnego polskiego tańca narodowego, 
a mianowicie poloneza. Wszyscy uczniowie klas IV-VI, 
w odświętnych strojach, tym uroczystym tańcem zamknęli 
obchody „Narodowego czytania” w naszej szkole.   

Monika Ziob

KOLEJNE KORZYŚCI Z 
PROGRAMU ROZWOJU 
BIBLIOTEKA 
 
Pisaliśmy już dwukrotnie o korzyściach wynikających z 
przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu do Programu Rozwoju Bibliotek. Przypomnijmy, 
że są nimi komputery wraz urządzeniami wielofunkcyjnymi 
oraz cykl szkoleń dla bibliotekarzy. Tym razem 
otrzymaliśmy oprogramowanie, dzięki któremu można było 
usprawnić komputery znajdujące się w czytelni 
internetowej tworoskiej biblioteki. Wartość oprogramowania 
to kwota $ 4 220. 

Renata Kościelny

Z WIZYTĄ NA MORAWACH 

W dniach 26-29 września bibliotekarze Gminnej 
Biblioteki  w Tworogu wraz z bibliotekarzami powiatu 
i Miejskiej Biblioteki w Ustroniu na zaproszenie 
Miejskiej Biblioteki w Kaletach odwiedzili biblioteki 
w Vitkowie na Morawach.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Kalety są miastem partnerskim z czeskim miastem Vitków
oraz z miastem Ustroń. Dzięki unijnym programom strona 
czeska zapewniła nie tylko bogaty program wizyty, który 
umożliwił odwiedzenie  również regionalnej biblioteki 
w Karwinie, zwiedzenie zamku w Hradcu nad Morawicą 
z bogatymi zbiorami książąt Lichnowskich, jak również 
Muzeum Piśmiennictwa czeskiego w Rajhradzie. Wizyta 
przebiegła w miłej atmosferze. Pozwoliła na wymianę 
doświadczeń zawodowych z naszymi czeskimi 
koleżankami. 

Renata Kościelny

Najpierw przypomnieliśmy sobie podstawowe informacje o 
Adamie Mickiewiczu, a także zapoznaliśmy się z 
najważniejszymi informacjami na temat samego utworu.  
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Obiad to główny posiłek dnia, który koniecznie powinien 
być wykonany i spożywany na ciepło, nie wolno 
zastępować go kanapkami ani gotowymi przekąskami. 
Kolacja to kulinarne zakończenie dnia. Dobra kolacja jest 
posiłkiem lekkostrawnym, nieobfitym i zjedzonym do 
godziny 20-tej. Po kolacji nie ma podjadania! Układ 
pokarmowy musi mieć czas na trawienie i wchłanianie, a w 
nocy czas na odpoczynek. Podjadanie w nocy to zbrodnia 
na naszym układzie trawiennym, a w konsekwencji na 
całym organizmie. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka

SUKCES ZESPOŁU 
TEATRALNEGO BEZ-MIARY 

Zespół Teatralny Bez-Miary odnotował pierwszy w tym 
roku szkolnym poważny sukces. 29 października grupa 
uczestniczyła w IV Wojewódzkim Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych, który odbył się w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. 

Zespół zaprezentował spektakl poetycko-muzyczny 
zatytułowany „Drogowskazy wg W. Szymborskiej” 
stworzony wg własnego scenariusza z oryginalną,
zaprojektowaną przez członków zespołu choreografią. 
Spektakl reżyserowany przez opiekuna zespołu, panią 
Annę Rogalę-Goj, piękny wizualnie, metaforyczny 
i wieloznaczny pobudza do refleksji nad wartościami, do 
rozmyślań nad drogą każdego człowieka, nad jego 
wyborami. W doborowej stawce zespołów, wśród których 
przeważały prezentacje uczniów szkół średnich 
i Młodzieżowych Domów Kultury, zespół uzyskał II miejsce. 

 

KOSZYKOWA ZABAWA 
ANDRZEJKOWA 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg zaprasza na koszykową 

zabawę andrzejkową. 

Odbędzie się24 listopada o godz. 20 
w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Tworogu. 

Koszt 50 zł od pary.  
W cenie kawa i ciastko.  

Zapisy pod nr tel. 285 74 92.  
Serdecznie zapraszamy! 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.II 

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu autorstwa 
mieszkanki Tworoga, która z wykształcenia jest 
technologiem żywności i żywienia człowieka. Tym 
razem, nawiązując do tekstu z poprzedniego numeru 
„TWG Kuriera”, wyjaśni jak i dlaczego warto dbać  
o różnorodną dietę. 

Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. Co to 
znaczy? 

Oznacza to, że należy spożywać różne produkty dbając  
o maksymalne urozmaicenie posiłków. Wynika to z faktu, 
że w skład produktów spożywczych wchodzą niezbędne 
składniki odżywcze zawarte w różnych ilościach  
i proporcjach. Nie ma takiego produktu żywnościowego, 
który dostarczałby wszystkich składników pokarmowych  
w odpowiednich ilościach. W celu ułatwienia prawidłowego 
planowania żywienia produkty spożywcze podzielono na 
grupy. Uproszczony podział na pięć grup obejmuje:  

I. Produkty zbożowe (pieczywo, kasze, makarony) i 
ziemniaki 
II. Warzywa i owoce. 
III. Mleko i jego przetwory 
IV. Mięso, drób, ryby i ich przetwory, jaja, rośliny 
strączkowe 
V. Tłuszcze 

Aby nie dopuścić do powstania niedoborów, należy  
w codziennym jadłospisie uwzględnić produkty ze 
wszystkich grup w różnych ilościach. Proponuje się, aby 
spożywać: produkty zbożowe od 6 do 11 porcji dziennie, 
warzywa i owoce od 3 do 5 porcji dziennie, mleko i jego 
przetwory od 2 do 3 porcji codziennie, produkty 
wysokobiałkowe (grupa IV) od 2 do 3 porcji codziennie, 
tłuszcze w jak najmniejszych ilościach (szczególnie 
zwierzęce). 

Wyjaśnię, co to znaczy porcja w ujęciu żywieniowym, gdyż 
podane przy grupach ilości mogą niektórych przerazić. 
Otóż porcja to np: kromka chleba; średniej wielkości jabłko, 
pomarańcza banan, ziemniak; szklanka soku owocowego; 
szklanka mleka, kubek (150g) jogurtu; 100g mięsa, ryby, 
drobiu; pół szklanki ugotowanego ryżu, makaronu, kaszy; 
gruby plaster twarogu; 2 plasterki sera żółtego, 2 plastry 
wędliny, szynki, pasztetu. Zupełnie inaczej wygląda 
„porcjowanie” żywności u osób z różnymi schorzeniami, 
ponieważ wiele chorób wyklucza spożywanie niektórych 
produktów żywnościowych. 

Zasada urozmaicenia dotyczy wszystkich posiłków, które 
powinny być w miarę możliwości spożywane w równych 
odstępach czasowych. Szczególnie ważne jest śniadanie, 
które większość z nas lekceważy, tłumacząc się brakiem 
czasu. A to właśnie ten posiłek zjedzony przed pracą czy 
szkołą dostarcza naszemu organizmowi energię do 
działania. Po około trzech godzinach od śniadania należy 
uzupełnić utraconą energię spożywając tzw. drugie 
śniadanie, które zarówno w ilości, jak i w treści powinno 
być znacznie uboższe niż pierwsze.  

 

 
 



11 

 

TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
LUKSUS CZY KONIECZNOŚĆ? 

Wiele emocji zarówno wśród pacjentów, jak  
i personelu wzbudza parking przy tworoskim Ośrodku 
Zdrowia, a właściwie jego część znajdująca się po 
prawej stronie budynku. Dlaczego? Kilka miejsc 
parkingowych zostało zarezerwowanych dla 
pracowników przychodni. To jednak nie spodobało się 
mieszkańcowi Brynka, który poruszył sprawę na 
zebraniu wiejskim oraz pewnej mieszkance gminy, 
która napisała w liście do redakcji: – Często 
odwiedzam tę placówkę z moimi dziećmi i zawsze mam 
problem z parkowaniem. Czym zasłużyli sobie 
pracownicy ośrodka na taki luksus w sytuacji, gdy 
pacjenci walczą o miejsca parkingowe? Dyrektor 
ośrodka, Andrzej Elwart tłumaczy, że to nie luksus,  
a konieczność dyktowana specyfiką pracy. 

– Zatrudniamy siedmiu dojeżdżających lekarzy  
z Tarnowskich Gór. Mamy pielęgniarki środowiskowo-
rodzinne, położną środowiskowo-rodzinną, które z racji 
wykonywanej pracy muszą być mobilne. Pod Ośrodek 
codziennie podjeżdża samochód po materiał pobrany  
w laboratorium, dodatkowo raz w tygodniu przyjeżdża 
samochód z Instytutu Onkologii w Gliwicach po materiał do 
badań cytologicznych. Te pojazdy muszą się gdzieś 
zatrzymać – wyjaśnia Andrzej Elwart. Wydzielono więc 
cztery miejsca parkingowe na potrzeby obsługi placówki, 
które następnie zagrodzono. – Zanim to zrobiliśmy, z okien 
obserwowaliśmy kto i do czego wykorzystuje parking. Nie 
zawsze byli to pacjenci. Zatrzymywali się na nim 
mieszkańcy gminy załatwiający swoje sprawy na poczcie, 
czy robiący zakupy – wymienia dyrektor. Jak podkreśla, 
zagrodzenie kilku miejsc parkingowych jest uzasadnione  
i z pewnością nie jest nadużyciem, jak niektórzy insynuują. 
Grunty, na których znajduje się parking oraz Ośrodek 
Zdrowia należą do gminy Tworóg, która użyczyła je 
Ośrodkowi Zdrowia. W miejscu gdzie dzisiaj znajduje się 
parking „niezgody”, kiedyś był niewielki zieleniec. – 
Przerobiliśmy go na miejsca parkingowe. Roboty 
wykonano 2002 r. i opłacono z wypracowanego przez 
ośrodek zysku. Za grunt zaś płacimy podatek – mówi 
dyrektor.  

Parking, który został ogrodzony, łącznie z drogą 
dojazdową został w tym roku wyremontowany ze środków 
gminnych (wysypano destrukt asfaltowy). Jak przyznaje 
wójt Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor ośrodka nie zwrócił się 
do Gminy z zapytaniem o możliwość zagrodzenia tego 
terenu na potrzeby pracowników. – Nie mam zamiaru 
wchodzić w kompetencje dyrektora Ośrodka Zdrowia, to 
była jego decyzja. Uważam, że pacjenci są najważniejsi  
i powinni mieć udostępniony parking, a sprawę można było 
rozwiązać inaczej, np. stawiając tabliczkę z informacją  
o przeznaczeniu parkingu. W przyszłym roku planujemy 
rewitalizację Urzędu Gminy wraz z budową parkingu, 
jednak nie przewidujemy rezerwacji miejsc dla 
pracowników. Wątpliwości pozostawia również sposób 
wykonania ogrodzenia i jego walory estetyczne – mówi 
wójt. 
 

CHODNIK NA UL. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH 

W majowym wydaniu „TWG Kuriera” (nr 50 –
archiwalne numery są dostępne na stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl) opublikowaliśmy tekst 
„Nie odpuścimy!”, w którym pisaliśmy m.in. 
o  przebudowie chodnika przy ul. Powstańców 
Śląskich w Tworogu. Inwestycja została wówczas 
wykreślona z planów Starostwa Powiatowego. 
Wszystko się jednak zmieniło na naszą korzyść. Po 
wielu zabiegach ze strony władz gminy i dzięki ich 
ogromnej determinacji, chodnik wyremontowano. 

– Bardzo się cieszę, że nasze starania w przypadku 
chodnika zostały docenione i przyniosły oczekiwany efekt.
Dzięki temu piesi będą bezpieczniejsi. Będziemy wysyłać 
podziękowania do Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ze 
starostą tarnogórskim – Lucyną Ekkert na czele. 
Dziękujemy również radnemu powiatowemu – Adamowi 
Chmielowi za wsparcie w dążeniu do celu – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. Władze gminne podkreślają, że 
remont chodnika to nie pobożne życzenie. Jest jednym z 
wielu zadań, których realizacja leży w kompetencji Powiatu 
Tarnogórskiego, a które są dla gminy priorytetowe.  

FUNDUSZ SOŁECKI 2013 

Co roku rady sołeckie muszą określić jakie przedsięwzięcia 
przewidują do realizacji w kolejnym roku. Potrzeby sołectw 
wydają się bardzo podobne. Pieniądze zostaną wydane na 
ustawienie kontenerów wielkogabarytowych, zakup tablic 
z nazwami ulic, utrzymanie zieleni, imprezy kulturalne 
i okolicznościowe. Niektóre sołectwa przewidziały 
wykupienie wejściówek na basen dla dzieci, remonty
świetlic i placów zabaw oraz pomoc finansową dla 
miejscowych OSP czy klubów sportowych.  

Sołectwa wnioskowały o kwoty: 
Tworóg: 24 547,52 zł 
Koty: 24 547,52 zł 
Połomia: 16 618,66 zł  
Wojska: 23 001,00 zł 
Boruszowice-Hanusek: 43 571,83 zł  
Mikołeska: 7 192,42 zł  
Nowa Wieś: 23 549,91 zł  
Brynek: 17 526,92 zł  
Świniowice: 15 833,14 zł 
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GRZYBEK TU, GRZYBEK TAM... 

Grzybobranie to nie tylko sposób na relaks na łonie 
natury i sposób na zdobycie pysznych jesiennych 
przysmaków. To również ogromna odpowiedzialność 
za przyrodę i własne życie. O tym jakie grzyby można 
zbierać i jak się należy zachować w lesie, dowiedzieli 
się uczniowie tworoskiej podstawówki podczas 
prelekcji, która odbyła się 4 października w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Grzybobranie''. 

Spotkanie otworzyła prelekcja „Wędrówka po lesie... świat 
grzybów”. Poprowadzili je pracownicy Nadleśnictwa 
Brynek: Adam Mazur i Janusz Wojciechowski oraz znawca 
i klasyfikator grzybów z bytomskiego Sanepidu.  

Uczniowie poznali podstawowe gatunki grzybów zarówno 
jadalnych, jak i tych których nie należy zbierać i dowiedzieli 
się jak z nimi postępować. Wiedzą już, że idąc do lasu 
najlepiej zabrać ze sobą przewiewny koszyk, a nie 
reklamówkę, w której grzyby szybko mogą się zaparzyć. 
Widząc zarobaczonego grzyba, raczej zostawią go w lesie. 
Zdają już sobie sprawę, że taki grzyb może wywołać 
reakcję podobną do zatrucia. Ominą także malutkie, młode 
grzyby, bo przecież łatwo można je pomylić z innym 
gatunkiem. A widząc czubajkę kanię dokładnie sprawdzą, 
czy aby kania nie jest czubajką czerwieniejącą. Ta druga 
choć wygląda niemal identycznie, przybiera w wyniku 
uszkodzenia czerwonawy kolor i w przeciwieństwie do kani 
jej pierścień na nóżce jest nieruchomy. Grzyb może 
wywołać niedyspozycję jelitowo-żołądkową. Dzieci 
dowiedziały się też jakie są objawy zatrucia grzybami. 
 

JESIENNA ZDOBYCZ Z 
TWOROSKICH LASÓW 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Po takim szkoleniu uczniowie byli gotowi, by wyruszyć  
w trasę. Grupa około 60 uczniów klas IV-VI udała się więc 
wraz z dyrektorem szkoły i nauczycielami do lasu. Okazało 
się, że dzieci bez problemu potrafiły odróżnić grzyby 
jadalne od trujących. Oczywiście najlepsi „grzybiarze” 
otrzymali nagrody. Nie zabrakło też tematycznych 
konkursów. Wycieczka dała dzieciom dużo satysfakcji. 
Grzybobranie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami na 
terenie Nadleśnictwa Brynek. Akcja jest prowadzona przez 
Lasy Państwowe. Jej celem jest powrót do tradycji, 
promocja wypoczynku w lesie oraz uświadomienie 
zagrożenia, jakie może płynąć z bezmyślnego korzystania 
z leśnych dobrodziejstw. 
 

– Oj było w tym roku co suszyć – przyznaje mieszkaniec 
Tworoga, który ilekroć wybrał się na spacer do lasu, wracał 
z torbą grzybów. Takiego okazu jednak dawno już nie 
widział. Żeby pokazać rozmiary grzyba, ustawiono go na 
tle arkusza papieru o formacie A4 (zdj. powyżej). Okazały, 
zdrowy prawdziwek został ususzony i już wkrótce będzie 
gościł na wigilijnym stole.  

JESZCZE GWARA NIE ZGINĘŁAB 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie 
w przyszłość” – tak brzmiało hasło II Gminnych 
Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się
22 października w SP w Boruszowicach. Głównym 
organizatorem tegorocznych obchodów było Gminne 
Przedszkole w Boruszowicach.   

Rano odprawiona została msza święta w kościele 
w Boruszowicach – wspomnienie bł. Jana Pawła II –
patrona szkoły. Potem odbyło się pasowanie na ucznia. 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Dorota Bem, 
Elwira Ecler oraz Weronika Zyzik wraz z uczniami klas 
młodszych przygotowali program artystyczny z ciekawą 
scenografią – zamkiem królewskim. – Na uroczystość 
przybyli: Król i Królowa Krainy Wiedzy, damy dworu, 
księżniczki oraz rycerze. Mali bohaterowie recytowali 
wiersze, śpiewali, odpowiadali na pytania. Spisali się
znakomicie i zasłużyli na miano ucznia – mówi Dorota 
Bem. 

Po południu odbyła się konferencja poświęcona śląskości i 
edukacji regionalnej. Przed gośćmi wystąpili przedszkolacy 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie, którzy
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brawurowo demonstrując tańce ludowe opowiadali  
o „dziołchach i syneczkach”. Z kolei przedszkolak  
z Boruszowic zaprezentował gwarową wersję „Murzynka 
Bambo”. Poznaliśmy więc „blank czornego, lokatego 
synka”. Uczniowie  SP w Tworogu nie chcieli się „chwolić”,  
ale opowiedzieli o swoich sukcesach wynikających  
z edukacji regionalnej. Część artystyczną uroczystości 
zamknął występ gospodarzy, czyli uczniów  z SP  
w Boruszowicach.   

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele 
gminnych placówek oświatowych, emerytowani 
nauczyciele, przedstawiciele władz gminnych, dyrektor 
GOK-u, dyrektor ZOPO oraz wicemarszałek Senatu – 
Maria Pańczyk-Pozdziej, która objęła  patronat nad 
imprezą. Podczas konferencji goście zastanawiali się czy 
śląskie tradycje z gwarą na czele są zagrożone, dlaczego 
warto pielęgnować nasze dziedzictwo, co ono daje 
młodemu pokoleniu. A wniosek był jeden – jeszcze gwara 
nie zginęła i ma się całkiem dobrze.  

KATOLICKA SZKOŁA Z WOJSKI 

14 października w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wojsce odbyła się uroczystość 
związana z liturgicznym wspomnieniem patrona – ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Uroczystą mszę św. odprawił ks. biskup Gerard Kusz. 
Wszyscy zebrani modlili się w intencji wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i zarazem uczniów 
szkoły. Uroczystość, jak zaznacza dyrektor szkoły s. 
Urszula Mroczek, miała potrójny wymiar. Po pierwsze było 
to święto szkoły, po drugie obchodzono je w Dzień 
Edukacji Narodowej. Po trzecie – tego dnia nadano 
placówce status szkoły katolickiej. Dekret nadający ten 
tytuł wręczył osobiście ks. Biskup.  

– Zobowiązuje nas to do jeszcze większych starań ze 
strony nauczycieli i wychowawców, aby wychowankowie 
mogli brać dobry przykład z ich życia. Wszystkim 
pracownikom szkoły i Ośrodka życzymy wielu sił w 
pokonywaniu trudności wynikających z posługi dla dobra 
dzieci powierzonych ich trosce – mówi s. Urszula Mroczek. 

 

DRZWI OTWARTE W 
TWOROSKIM PRZEDSZKOLU 

We wrześniu zakończył się projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

W ramach projektu, podczas wydłużonych zajęć 
w przedszkolu, prowadzone były zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, wyrównujące deficyty poznawcze u dzieci, 
aby zapobiegać wystąpieniu późniejszych problemów 
z nauką w szkole. Nauczaliśmy przez sztukę 
(muzykoterapia, rytmika, plastyka)by zapewnić
wszechstronny rozwój przedszkolaków. Prowadziliśmy 
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci 
pomagające odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. II Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej  
stały się okazją do złożenia nauczycielom życzeń  

i nagrodzenia ich za pracę.  

27 września na zakończenie projektu odbyło się „Rodzinne 
Europejskie Spotkanie”, szerzące ideę równości płci. 
Rodzice wraz z dziećmi bawili się przy znanych 
przedszkolnych przebojach, śpiewali i grali na 
instrumentach perkusyjnych. Wykonali wspaniałe flagi Unii 
Europejskiej oraz zdobyli Dyplom Europejczyka. Dzieci 
wykazały się swoimi umiejętnościami i zdolnościami 
muzycznymi, tanecznymi i plastycznymi.  

Czas upłynął w wesołej, miłej, rodzinnej atmosferze 
i wszyscy zadowoleni, a niektórzy zasmuceni, że to już 
koniec, wrócili do domów. 

Teresa Adamczyk

DZIEŃ MARCHEWKI 

W ramach programu „Zostań Kubusiowym 
Przyjacielem Natury”, w którym nasze przedszkole 
uczestniczy już po raz czwarty, odbył się „Dzień 
Marchewki”. W tym dniu obowiązywały stroje 
pomarańczowo-marchewkowe i obchodziliśmy 
urodziny marchewki.  

– Pani Marchewka gości wita i o zdrowie grzecznie pyta...
– takimi słowami piosenki rozpoczęły się uroczystości 
urodzinowe. Dzieci – małe marchewki, aktywnie 
uczestniczyły w marchewkowych konkursach, wspaniale 
tańczyły w jarzynowych tańcach, dokładnie układały 
owocowe puzzle. 
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Foto. „Dzień Marchewki” poprowadziła Teresa Adamczyk 

Dowiedzieliśmy się również, że Ania telefony odbiera i od 
chłopców plusy zbiera, a Marzena pedałuje, na rowerze się 
lansujeH Sławek jest śmieszny jak muminek, a z Marcina 
jest ochroniarz wielki, co ma na japonkach frędzelki. 

Dzieci otrzymały również pamiątkowe filmiki i kubki, a na 
koniec ostanie zadanie – wykonanie folderu z realizacji 
projektu. Projekt „Wakacje letnie pod hasłem Nie 
narzekamy na nudę” był współfinansowany ze środków 
własnych OSP i dotacji ze Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach.   

NAGRODY, NAGRODY 

26 października w Sali Marmurowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach 
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele 
z Gimnazjum w Brynku – Panie Eleonora Krywalska 
i Anna Rogala-Goj z rąk Pani  Minister Krystyny 
Szumilas oraz Śląskiego Kuratora Oświaty odebrały 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Wydarzenie to tym bardziej szczególne, iż podczas 
uroczystości wręczono zaledwie 37 nagród nauczycielom 
wszystkich typów szkół w województwie śląskim, a aż dwie 
z nich trafiły do małego gimnazjum  na obrzeżach 
województwa. To ewenement, ale i najlepszy dowód na to, 
iż działania całej społeczności Gimnazjum w Brynku,  
najwyższa jakość edukacji oraz dbałość o wszechstronny 
rozwój gimnazjalistów zostały bardzo wysoko ocenione i 
docenione  przez władze państwowe. 

PORA NA PODSUMOWANIA 

W Gimnazjum w Brynku zakończono realizację projektu 
edukacyjnego „Bliżej kultury” współfinansowanego przez 
Fundację BZ WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. 

Istotą projektu była organizacja wyjazdów do kina i teatru 
dla tych uczniów Gimnazjum, którzy rzadko korzystają 
z dóbr kultury, nie tylko ze względu na brak możliwości 
finansowych, ale przede wszystkim z powodu oddalenia od 
centrów kulturalnych. 

Z pozyskanych środków udało się sfinansować styczniowy 
wyjazd do Multikina w Zabrzu na Oskarowy film Martina 
Scorsese „Hugo i jego wynalazek” w formacie 3D, zakupić 
bilety do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Jesus
Christ Superstar” oraz opłacić koszty przejazdu do 
Multikina w Zabrzu na film „Jesteś Bogiem”. 

Za każdym razem w wyjeździe uczestniczyła 18-osobowa 
grupa gimnazjalistów, którzy mieli szansę wymienić się 
spostrzeżeniami na temat przedstawienia, podyskutować 
nie tylko o problemach, ale i o estetyce filmowego obrazu 
czy spektaklu. Jak bardzo to ważne dla młodych ludzi, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Realizacja projektu bez 
wątpliwości przyczynia się do wyrównywania szans 
edukacyjnych i z pewnością, jeśli uda się pozyskać nowe 
środki, działania tego typu będą kontynuowane. 

Opiekunami projektu byli: Pan Jacek Klica i Pani Anna 
Rogala-Goj.   

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nagradzane marchewkowymi talarkami oraz owocowymi 
słodyczami wspaniale bawiły się na urodzinach marchewki. 
Jak to zwykle bywa na urodzinach, nie zabrakło 
poczęstunku, dzieci piły sok marchewkowy oraz 
częstowały się marchewkowym ciastem, które wszystkim 
bardzo smakowało. Przepis na pyszne ciasto pani kucharki 
podamy na naszej stronie internetowej przedszkola. 

oprac. Teresa Adamczyk 

MIŁO BYŁO, ALE SIĘ 
SKOŃCZYŁO 

26 października w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie 
Brynek odbyło się podsumowanie projektu 
realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną  
w Kotach, a skierowana do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Tworóg i okolic. Latem w ramach projektu odbył 
się Kurs Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Poraj 2012”  
a we wrześniu rajd rowerowy. Z oferty skorzystało 
ponad 30 dzieci z jednostek OSP w Kotach, Połomi, 
Tworoga i Potępy. Było więc co wspominaćB 

„Poraj 2012” stał się okazją nie tylko do szkolenia  
i wypoczynku, ale również rozwoju kreatywności. Młodzież 
szybko skomponowała piosenki dedykowane opiekunom. 
Przy poczęstunku i wspólnym pieczeniu kiełbasek 
wspominano najlepsze kawałki. – Achim, Achim, super 
gość. Wszystkim daje ostro w kość – wydała się prawda  
o prezesie OPS w Kotach, Joachimie Soll. 

Foto. Na zdjęciu uczestnicy projektu i zarazem autorzy 
satyrycznych rymowanek. 
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Z COMENIUSEM DO BUŁGARII 

Od 17 do 23 października czworo nauczycieli i czworo 
uczniów Szkoły Podstawowej w Tworogu wzięło udział 
w wyjeździe do Bułgarii, w ramach realizowanego od 
roku projektu „Comenius”. Daria Bal, Dominika Leksy, 
Daniel Krasoń i Beniamin Jaruszowicz kl. VI mają teraz 
wiele do powiedzenia o swojej bułgarskiej przygodzie.  

Dzieci zostały od razu wrzucone na głęboką wodę – każde 
z nich mieszkało u innej bułgarskiej rodziny. Musiały więc 
wykorzystać swoją znajomość języków obcych i nierzadko 
spryt w komunikacji z Bułgarami. – Na początku trochę się 
bałam, bo nie znałam w ogóle rodziny, u której się 
zatrzymam, ale dosyć szybko udało mi się przełamać 
strach. Zabawnie było, kiedy wszyscy staraliśmy się 
porozumieć po angielsku, korzystając z elektronicznego 
tłumacza polsko-angielsko-bułgarskiego. Bułgaria jest 
pięknym i ciepłym krajem, pełno tam ciekawych miejsc. 
Największe wrażenia zrobiła na mnie stolica – Sofia – 
miasto pełne kontrastów – mówi Daria.  

Z kolei Beniamin bał się lotu samolotem. Szybko jednak 
zapomniał o strachu. – Gdybym miał jechać jeszcze raz, 
nie wahałbym się ani chwili. Najtrudniejsza była 
komunikacja z moim nowym kolegą. Najszybciej 
dogadaliśmy się co do gier komputerowych i innych 
zabaw. Najfajniejsze były zwiedzane miejsca i sam Pernik 
– miasto, w którym mieszkaliśmy – wspomina.  

Daria również wyruszyła w podróż z lekką niepewnością. 
Zastanawiała się czy jej angielski będzie wystarczająco 
dobry. Na miejscu jednak okazało się, że wszystkie jej 
obawy są nieuzasadnione. – Udało nam się poznać wiele 
nowych kolegów i koleżanek, razem wychodziliśmy na 
miasto i na boisko. Najfajniejsze było spotkanie z ich 
tradycją i kulturą i to, że byliśmy razem i w szkole, i w 
domu. Bułgaria jest krajem bardzo ładnym, a nasi 
gospodarze starali się bardzo, by wszystko nam się 
podobało. I tak było – relacjonuje.  

Daniel okazał się prawdziwym poliglotą, dla którego nie 
istniały żadne bariery komunikacyjne. – W rodzinie mojego 
kolegi było bardzo sympatycznie, z jego tatą rozmawiałem 
po niemiecku, z mamą – po angielsku, a z Piotrem i jego  
bratem dogadywaliśmy się czasem bez słów. 

 

Najbardziej podobała mi się Sofia i sam Pernik, który 
widzieliśmy już z samolotu. Piękne jest otoczenie miasta. 
Góra Witosza jest teraz kolorowa jak nasze Beskidy. 
Byliśmy w parku na specjalnym placu z urządzeniami do 
fitnessu i to była rewelacja. Najlepszy kontakt mieliśmy  
z dziećmi ze Szwecji, które okazały się świetnymi 
kumplami – mówi. 

– Kolejne spotkanie krajów realizujących wspólny projekt 
„Lepsza turystyka, lepsza przyszłość” już w grudniu u nas 
w Tworogu. Z niecierpliwością czekamy na delegacje  
z Turcji, Szwecji, Łotwy, Hiszpanii i Bułgarii. Mamy 
nadzieję, że wyjadą od nas pełni wrażeń, tak jak nasi 
uczniowie z Bułgarii – mówi Hanna Pawełczyk z SP  
w Tworogu.  

JESTEŚMY W CZOŁÓWCE 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, który  w roku szkolnym 
2011/2012 przebiegał według nowych zasad, w dalszym 
ciągu potwierdzają bardzo dobre przygotowanie 
gimnazjalistów z Brynka, którzy ponownie  uzyskali wyniki 
wyższe niż ich rówieśnicy w kraju, województwie oraz 
powiecie. Takie wyniki to efekt systematycznej pracy 
nauczycieli i młodzieży oraz prowadzonych w placówce  
dodatkowych  zajęć, na których uczniowie przygotowują 
się do egzaminu.  

Poniżej prezentujemy zestawienie średnich wyników  
w kraju, województwie, powiecie i w Gimnazjum w Brynku 
(zestawienie  opracowano na podstawie raportu 
opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Jaworznie): 

Część 

egzaminu 

 

Kraj 

Woj.  

śląskie 

Powiat 

tarnogórski 

Gimnazjum  

w Brynku 

Historia, WOS 61% 60,92% 62,12% 69% 

Język polski 65% 65,99% 67,03% 75% 

Przedmioty 

przyrodnicze 

50% 49.91% 50,21% 50% 

Matematyka 47% 46,63% 48,42% 51% 

Język     

angielski                 

- podstawowy 

- rozszerzony 

 

63% 

46% 

 

64,09% 

45,61% 

 

67,44% 

49,12% 

 

72% 

49% 

Język   niemiecki     

- podstawowy 

- rozszerzony 

 

57% 

33% 

 

57,67% 

36,3% 

 

63,9% 

38,9% 

 

66% 

35% 

 E. Krywalska 
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KU PAMIĘCIB 

Tradycyjnie pod koniec października delegacja złożona  
z wójta Eugeniusza Gwoździa, jego z-cy Klaudiusza 
Wiedera, przewodniczącej Rady Gminy Marii Łukoszek, 
radnych Gminy Tworóg oraz Fryderyka Zgodzaja (autora 
wieńca) w milczeniu oddała hołd wszystkim ofiarom wojen, 
internowań, wywózek i prześladowań.  

ILE KOSZTUJE PSIA UCIECZKA? 

Co zrobić gdy czworonóg postanowi „dać nogę”? Jest tylko 
jedna rada – jak najszybciej go znaleźć. W przeciwnym 
wypadku, jeżeli ktoś namierzy wałęsającego się psa 
i poinformuje o tym Urząd Gminy, gmina ma obowiązek 
zareagować. Musi zadzwonić do firmy, z którą ma 
podpisaną w tej sprawie umowę i poprosić o interwencję. 
Usługa nie jest tania, a jej koszt pokrywa właściciel psa.  
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R E K L A M A  

Koszt wyłapania psa to 260 zł, dojazd do gminy i transport 
psa – 260 zł, a oddanie go do schroniska – 861 zł. 
W sumie cała operacja kosztuje niemal 1 400 zł. Jeżeli 
właściciel zgłosi się po odnalezionego psa, jest 
zobowiązany pokryć koszt wyłapania i opieki nad 
psem w schronisku. Zachęcamy więc do pilnowani 
swoich czworonożnych pupili. 

Pod pomnikiem znajdującym się przed Urzędem Gminy  
w Tworogu złożono wieniec i zapalono znicze.  

 


