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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 

RELIKWIE PAPIEŻA 
POLAKA W KOTACH! 

O obecności w parafii relikwii 
błogosławionego Papieża (zdj. obok), 
parafianie dowiedzieli się 25 
listopada, a uroczyste wprowadzenie 
relikwiarza do Świątyni i ucałowanie 
relikwii  miało miejsce w trzecią 
niedzielę adwentu podczas 
nieszporów, na których zgromadziły 
się tłumy parafian. 

Więcej str. 8 

HO HO HO! 

Grzecznych dzieci w tym roku było 
sporo, więc św. Mikołaj nie miał 
chwili odpoczynku. Odwiedził każdy 
zakątek gminy. Pozostając pod 
wpływem świątecznego nastroju 
wspominamy mikołajki w Kotach, 
Nowej Wsi Tworoskiej, 
Boruszowicach i Hanusku. 

Więcej na s. 10 

„LEKCJA”  
W BRYNKU 

– Dzwoniłem, wypytywałem, 
szukałem, jeździłem i znalazłem� – 
mówi Damian Kocur, twórca etiudy 
operatorskiej „Lekcja”. Film 
zrealizowano w Brynku, a do 
współpracy zaproszono m.in. 
uczniów szkół podstawowych  
z Tworoga i Boruszowic. 

Więcej na str. 12 
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- Nominacja do nagrody „Orzeł Agrobiznesu 2013” 
- Opłatek dla seniorów 
- Ferie z GOK! 
- Jeden procent, duża pomoc 
- Kolędowanie z Kierokiem 
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- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Budżet 2013 
- Nowa opłata za wodę i ścieki  
- Stawka za wywóz śmieci 
- Energia nie do ugaszenia 
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- Uprawnienia policji (cz. 2) 
POD LUPĄ77777777777777777.7str.8 
- Relikwie błogosławionego Jana Pawła II 
- Rysowanie węglem w Kotach 
KULTURALNIE7777777777777.777str.9 
- Probostwo w gospodzie? 
- Pan Twardowski na kogucie 
- Rodzina na medal  
- Wigilia w Gminnym Przedszkolu Tworogu 
- Ho ho ho! 
- Cookies, Tannenbaum i rychtowanie kompotu 
- Niecodzienna „”Lekcja” w Brynku 
- Zdrowo jem, więcej wiem 
- Zasady zdrowego odżywiania cz. IV 
NA BIEŻĄCO7777777777777.777.str.14 
- Grudniowo-międzynarodowo 
- Sukcesy uczniów z Gimnazjum w Brynku 
- Wigilijnie w bibliotece 
- Świąteczna dekoracja i choinkowi wandale 
- Budząc serca 
- Koncert noworoczny 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

pozostańmy jeszcze przez chwilę pod wpływem 
świątecznego nastroju. W naszej gminie nadal pachnie 
świerkiem, nadal dzielimy się opłatkiem, nadal śpiewamy 
kolędyL Piszemy o spotkaniach opłatkowych seniorów, 
o jasełkach, o bardzo zapracowanym 
św. Mikołaju, a nawet o choinkowych wandalach. 

Gminna Księga Zasług wzbogaciła się o trzy nowe 
nazwiska. Kto w tym roku został wyróżniony? Więcej 
w dziale „Sesja”. Dowiecie się także jak wyglądają  
postanowienia radnych dotyczące nowych stawek za wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za wywóz śmieci. 
Przedstawiamy również planowane dochody 
i wydatki gminy w 2013 r. 

Ponadto wspominamy wizytę gości z Bułgarii, Łotwy, 
Szwecji, Turcji i Hiszpanii, którzy w grudniu odwiedzili 
Tworóg.  

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, Marta Knopik, Jolanta Pilarska, Bożena Szeliga,  

Elżbieta Zawartka, Monika Ziob, Fryderyk Zgodzaj 

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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TWG 

KURIER TABLICA 
NOMINACJA DO NAGRODY 
ORZEŁ AGROBIZNESU 2013  

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu pod honorowym 
patronatem wicemarszałka Sejmu RP –Eugeniusza 
Grzeszczaka, na podstawie obserwacji sukcesu 
rynkowego Banku Spółdzielczego w Tworogu oraz 
rekomendacji Wójta Urzędu Gminy w Tworogu – 
Eugeniusza Gwoździa, postanowiła przyznać 
nominację Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu do 
nagrody Orzeł Agrobiznesu 2013. 

JEDEN PROCENT, DUŻA POMOC 

Choć przedsięwzięcie tworoskich strażaków jest 
kosztowne, druhowie nie zniechęcają się. Dzielnie szukają 
sponsorów i darczyńców, którzy pomogliby w uzbieraniu 
funduszy na zakup nowego samochodu bojowego. Koszt 
zakupu to ponad 600 000 zł. Strażakom wciąż brakuje ok. 
400 000 zł, dlatego kierują do czytelników prośbę 
o wsparcie. Pomóc możemy oddając 1 proc. z podatku.   

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w dniu  
12 grudnia w auli Domu Literatury  w Warszawie, gdzie na 
ręce Prezesa Zarządu – Pani Kazimiery Huniak– została 
przekazana Nominacja do nagrody Orzeł Agrobiznesu 
2013. 

Po weryfikacji Kapituły i spełnieniu warunków Bank 
Spółdzielczy w Tworogu może otrzymać statuetkę Orła 
Agrobiznesu, której wręczenie nastąpi w marcu tego roku.  

OPŁATEK DLA SENIORÓW 

18 stycznia o godz. 16 w restauracji „Hanusek” 
odbędzie się spotkanie opłatkowe dla seniorów powyżej 
70. roku życia z Hanuska, Boruszowic i Mikołeski. 

Organizatorzy – rady sołeckie i sołtysi sołectw Mikołeska  
i Boruszowice-Hanusek serdecznie zapraszają! 

FERIE Z GOK! 

Wkrótce zimowe ferie. Zapraszamy dzieci do wspólnej 
zabawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu w dniach 
od 11 do 15 lutego. W programie: gry i zabawy, wyjazd do 
Alele,  wyjazd do Multikina oraz do Chorzowskiego 
Centrum Kultury. 

Zapisy do 20 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tworogu (nr telefonu 32 285 74 92). 

KOLĘDOWANIE  
Z KIEROKIEM 

27 stycznia  o godz.15 

w Kościele pw. App Piotra i Pawła  
w Kotach 

odbędzie się koncert kolęd i pastorałek  
w wykonaniu  

Jacka Kieroka 

Zapraszamy! 
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TWG 

KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z 26 
sesji Rady Gminy Tworóg z 28 grudnia 2012 r: 

– nadano nazwę drodze w Połomi. Nowa ulica otrzymała 
nazwę „Wesoła” (uchwała nr XXVI/237/2012), 

– uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Tworóg (uchwała nr XXVI/241/2012), 

– podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego sposobu regulowania opłaty za 
prawo wykorzystania częstotliwości w przetargu pn.: 
„Rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na 
obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania  
w sieciach typu punkt-wiele punktów”. Uchwała związana 
jest z inwestycją budowy Internetu szerokopasmowego, 
realizowaną wspólnie z miastem Gliwice (uchwała  
nr XXVI/243/2012), 

– wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 
Kalety dotyczącego realizacji projektu polegającego na 
produkcji filmu przyrodniczego. Projekt będzie realizowany 
pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (uchwała  
nr XXVI/244/2012), 

– uchwałą XXVI/245/2012 zwaloryzowano wynagrodzenie 
Wójta Gminy Tworóg o procent inflacji, 

– zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Tworóg na I półrocze 2013 roku. Komisja zajmie się: 
kontrolą dokumentacji pracy w terenie pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 i 2012 
rok, kontrolą realizacji uchwał podjętych w II półroczu  
2012 r., kontrolą realizacji inwestycji budowy kanalizacji  
w miejscowości Koty, Brynek i Tworóg, kontrolą 
dokumentacji obiektów jednostek OSP, analizą wykonania 
budżetu za rok 2012 oraz wypracowaniem wniosku w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, a także wydaniem 
opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy (uchwała nr XXVI/246.2012), 

– podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy na rok 2013 (uchwała nr XXVI/247.2012). 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

BUDŻET 2013 

Najważniejszą uchwałą 26 sesji Rady Gminy jest 
oczywiście budżet na rok 2013 (uchwała  
nr XXI/235/2012). Uchwała budżetowa została podjęta 
jednogłośnie, projekt budżetu otrzymał także 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. 

Dochody budżetu gminy na rok 2013 ustalono na 
20.369.270,40 zł w tym dochody bieżące to 19.738.704,40, 
a dochody majątkowe to 630.566,00 zł.  

Wydatki na rok 2013 określono na kwotę 20.929.847,40 zł
w tym wydatki bieżące w kwocie 19.361.041,82 zł oraz 
wydatki majątkowe – 1.568.805,58 zł. 
Różnice między wydatkami a dochodami, czyli deficyt
budżetu w wysokości 560.577,00 zł., zostaną pokryte 
z zaciągniętych kredytów krajowych. 
Wydatki w budżecie dzieli się na wydatki bieżące czyli 
koszty utrzymania bieżącej działalności gminy i na wydatki 
majątkowe – inwestycje, zakup udziałów w akcjach itp.  

W wydatkach bieżących najwięcej środków przeznacza 
się na następujące zadania: 

– dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (MZKP) –
847.000,00 zł 
– utrzymanie placówek oświatowych w tym przedszkoli 
i szkół – 9.248.956,00 zł 
– koszty utrzymania administracji – 2.596.435,00 zł 
– pomoc społeczna w tym zasiłki rodzinne, alimentacyjne, 
zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze –
2.800.197,00 zł 
– ochrona środowiska – 1.036.578,00 
– utrzymanie budynków i lokali komunalnych  –
547.050,00 zł 
– działalność kulturalna – 673.388,00 zł 
– utrzymanie dróg gminnych – 231.000,00 zł. 
– sport – 174.440,00 zł 

Wydatki majątkowe w roku 2013 zostaną przeznaczone 
przede wszystkim na: 

– rewitalizację budynku i obejścia wokół Urzędu Gminy 
(etap I) – 956.127,00zł 
– budowę chodnika w Brynku wzdłuż ulicy Wiejskiej –
455.793,00zł. 
– budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa 
informacyjnego (Internet szerokopasmowy) – 87.690,00 zł 
– dotacje na zadania związane z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł. 

Podczas prac nad projektem budżetu radni zwrócili uwagę 
na zbyt niskie nakłady przeznaczone na utrzymanie dróg 
lokalnych. Radni zaapelowali, aby w razie pojawienia się 
w trakcie roku dodatkowych wolnych środków, 
przeznaczyć je na remonty i utrzymanie dróg. 

UWAGA! 

Informujemy, że w związku z ograniczoną ilością miejsca
w gazecie drukujemy informacje dotyczące podjętych 
uchwał, a nie przebiegu głosowania. Zainteresowanych 
przebiegiem głosowania odsyłamy na stronę internetową: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
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Najtrudniejszym do ustalenia punktem było podjęcie 
uchwały w sprawie stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nowa stawka będzie obowiązywać od lipca 
2013 roku. 

Na terenie gminy ustalono dwie stawki – za wywóz śmieci 
nieposegregowanych w wysokości 15 zł od mieszkańca 
oraz za wywóz śmieci posegregowanych – 9 zł od 
mieszkańca. 

Mieszkańcy gminy mają obowiązek złożyć do dnia 
15 kwietnia 2013 roku deklarację, w której określą liczbę 
osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz 
określą się, jaką formę gromadzenie odpadów wybierają 
(odpady niesegregowane, czy segregowane). Na 
podstawie tej deklaracji zostanie obliczona miesięczna 
opłata. W razie niezłożenia takiej deklaracji Wójt Gminy 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty przyjmując 
stawkę 15 zł od osoby zamieszkującej w gospodarstwie 
domowym. 

Projekt uchwały w sprawie stawek był tematem dyskusji 
podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy, 
a także podczas sesji. Pojawiły się propozycje, by zwolnić 
od tej opłaty dzieci lub zmniejszyć opłatę dla rodzin 
wielodzietnych. Niestety znowelizowana Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie daje takiej 
możliwości. Wiadomo, że Sejm RP ma jeszcze pracować 
nad jej zmianami, dlatego władze gminy mają nadzieje, że 
wprowadzone przez Sejm poprawki umożliwią inne 
naliczanie stawki. Tymczasem uchwałę należało podjąć, 
gdyż w razie jej niepodjęcia stawki zostaną ustalone 
odgórnie przez Wojewodę Śląskiego. 

Uchwała Rady Gminy nr XXVI/242/ w sprawie stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 
podjęta 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”. 

Ponieważ w jednej z gazet pojawiły się nieprawidłowe 
stawki opłat informujemy, że stawki w gminie Tworóg 
wynoszą 15 zł od mieszkańca za wywóz odpadów 
nieposegregowanych oraz za wywóz odpadów 
posegregowanych – 9 zł od mieszkańca. 

ENERGIA NIE DO UGASZENIA 

Gminna Księga Zasług wzbogaciła się o trzy nowe 
nazwiska. Wszyscy uhonorowani to osoby związane 
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszej 
gminy. Uroczystego wpisu do księgi dokonano 
podczas ostatniej w 2012 r. sesji Rady Gminy. 

3 grudnia Rada Gminy uchwałą zdecydowała o dokonaniu 
wpisu. Ponieważ nie wszyscy znają wyróżnionych, 
przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek 
przedstawiła pokrótce strażaków. 

Jan Laskowski z Wojski od 1969 r. jest czynnym członkiem 
OSP Wojska. Od 1975 r. aż do 2011 r. nieprzerwanie pełnił 
rolę prezesem miejscowej OSP. Jednocześnie udzielał się 
jako członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tworogu.Za 
zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej był 
wielokrotnie odznaczany. Ponadto służył gminie jako radny 
w latach 1994-1998. 

TWG KURIER – SESJA 

NOWA OPŁATA ZA WODĘ  
I ŚCIEKI NA 2013 ROK 

Podczas sesji podjęto dwie uchwały, które określają ile 
mieszkańcy zapłacą w tym roku za wodę oraz zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

Pierwsza uchwała dotyczy dopłaty do taryfy ZUK Sp. z o.o. 
w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
(uchwała nr XXVI/239/2012). 

Ustalono, że gmina będzie dopłacać do każdego m3 
odprowadzonych ścieków 3zł netto czyli 3,23 zł brutto.  
W budżecie gminy na rok 2013 przeznaczono na ten cel 
320.000,00 zł. Projekt tej uchwały był dwukrotnie 
przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia 
komisji Rady Gminy. Pierwsza propozycja Urzędu Gminy 
została negatywnie zaopiniowana przez wszystkie komisje. 
Ponieważ nie było możliwości obniżenia samej taryfy czyli 
kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzenie ścieków, zaproponowano zwiększenie 
dopłaty ze strony gminy. W projekcie budżetu na rok 2013 
zwiększono środki na dopłatę i Wójt przedstawił nową 
propozycję dopłaty w wysokości 3.23 zł brutto. Ta uzyskała 
poparcie radnych. 

Druga uchwała określa taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (uchwała  
nr XXVI/240/2012). 

Cena za odprowadzenie i oczyszczenie 1m3 ścieku 
wyniesie netto 11,68 zł, czyli 12,61 zł brutto. To właśnie ta 
podwyżka o 17% w stosunku do roku 2012 wzbudziła 
największy sprzeciw wśród radnych. Jak tłumaczył Prezes 
ZUK, Adam Chmiel, podwyżka spowodowana jest przede 
wszystkim drogim utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. 
Zdaniem radnego z Tworoga, Jana Sobani te ceny 
uderzają przede wszystkim w mieszkańców miejscowości, 
którzy mają kanalizację. Zaproponował, by w przyszłości 
stworzyć opłatę w formie podatku dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Odbyła się burzliwa dyskusja  
w wyniku której Wójt Gminy obiecał, że zajmie się tym 
tematem w I połowie 2013 roku. Zasygnalizowano, że  
w gminie istnieje problem nielegalnego odprowadzania 
ścieków na pola i łąki w miejscowościach nie 
posiadających zbiorowej kanalizacji. 

Choć niejednogłośnie, uchwała została podjęta. Po 
doliczeniu dopłaty ze strony gminy, mieszkańcy 
podłączeniu do kanalizacji zapłacą za 1m3 
odprowadzonego ścieku  9,37 zł 

STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami komunalnymi gmina 
zobowiązana jest do podjęcia szeregu uchwał 
określających nowe zasady utrzymania czystości  
i porządku w gminie. 
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Jego zasługi doceniła Ochotnicza Straż Pożarna z Wojski  
i miejscowa Rada Sołecka. – Jest człowiekiem otwartym, 
powszechnie lubianym i szanowanym, swoje inicjatywy 
zawsze doprowadzał do końca, na spotkaniach  
i zebraniach zgłasza cenne, trafne i pomocne uwagi (�) 
Rada Sołecka w Wojsce zawsze może liczyć na jego 
pomoc – czytamy w jednym z wniosków. Jan Laskowski 
nie pojawił się osobiście na sesji, w jego imieniu 
wyróżnienie odebrał kolega po fachu – Grzegorz 
Niesiołowski. 

Józef Poloczek z Nowej Wsi Tworoskiej z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Tworogu jest związany od 36 lat. 
Aktywnie udziela się w Zarządzie OSP oraz Zarządzie 
Gminnym ZOSP RP. We wniosku o wpis do Księgi koledzy 
druhowie zaznaczają, że dzięki jego pracy widać poprawę 
w działalności jednostki oraz w jej infrastrukturze. – 
Jednostka zaczęła się intensywnie rozwijać (�) 
Całokształt jego służby na rzecz lokalnego społeczeństwa 
zasługuje na duże uznanie i szacunek – napisali. 

Henryk Dramski z Tworoga jest członkiem OSP w Tworogu 
od 41 lat. Podobnie jak Józef Poloczek, pracuje  
w Zarządzie OSP Tworóg i Zarządzie Gminnym ZOSP RP. 
Poświęcił wiele lat na rozwój jednostki. Angażując się  
w kolejne przedsięwzięcia, przyczynił się do m.in. do 
zacieśnienia współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami. Za 
swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany medalami 
związkowymi i państwowymi. 

Przewodnicząca zaznaczyła, że to, co łączy wszystkich 
uhonorowanych to praca na rzecz społeczeństwa 
lokalnego. Ich zaangażowanie i efekty pracy spowodowały, 
że w swoim środowisku są autorytetami. Wójt Eugeniusz 
Gwóźdź podkreślił, że uhonorowani strażacy są wzorem 
dla przyszłych pokoleń. Z kolei z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder powiedział, że jako syn strażaka wie z jakim 
poświęceniem muszą się liczyć każdego dnia. Nie ważne 
czy jest noc, czy weekend, świętaL strażak zawsze jest 
w gotowości. Uhonorowani podziękowali za wpis do Księgi 
Zasług i obiecali, że nigdy nie osiądą na laurach, a ich 
zaangażowania i entuzjazmu nic nie jest w stanie ugasić. –
Wciąż jest wiele do zrobienia. Będziemy więc nadal 
działać. To nasz obowiązek – zapewnił Józef Poloczek.  

WYPRÓBUJ SERWIS 
BIBLIOTECZNY! 

Od 7 grudnia 2012 r. funkcjonuje „Katalog rozproszony 
powiatu tarnogórskiego” skierowany do czytelników 
bibliotek publicznych w regionie: www.powiat-
tarnogorski.sowwwa.pl. Od dziś każdy bez 
wychodzenia z domu, za pomocą Internetu może 
sprawdzić czy książka, której szuka znajduje się 
w bibliotece w Radzionkowie, Świerklańcu, 
Zbrosławicach i Tworogu! 

Katalog będzie rozwijany. W przyszłości będzie można 
sprawdzić nie tylko czy książka jest w zbiorach biblioteki, 
ale też czy jest wypożyczona. Na razie nie wszystkie 
biblioteki przystąpiły do katalogu w związku z trwającym 
procesem komputeryzacji. Nie wykluczone jednak, że 
serwis biblioteczny będzie oferował dostęp do zbiorów 
wszystkich bibliotek w powiecie. Inicjatorem utworzenia 
katalogu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich 
Górach, która sprawuje nadzór merytoryczny nad 
bibliotekami w powiecie. Zachęcamy do skorzystania! 

ZMIANY GODZIN PRACY  
URZĘDU GMINY 

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2013 r. ulegają 
zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Tworóg: 

Poniedziałek – od 7.00 do 17.00 
Wtorek, Środa, Czwartek – od 7.00 do 15.00 
Piątek – od 7.00 do 13.00 

TWG KURIER – SESJA 
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KURIER PRAWNIK 
UPRAWNIENIA POLICJI (cz. 2) 

W ostatnim artykule opisałem jakie mogą być 
przyczyny zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. 
W dzisiejszym wydaniu pragnę przybliżyć Państwu 
przyczyny i warunki w jakich można dokonywać 
przeszukań nie tylko zarówno mieszkań i innych 
pomieszczeń, ale także pojazdów i rzeczy. Dwa 
podstawowe akty prawne regulujące przywołane 
kwestie to: Kodeks postępowania karnego i ustawa  
o Policji. 

Przeszukania pomieszczeń lub innych miejsc może 
dokonać prokurator lub Policja na polecenie sądu albo 
prokuratury, a w wypadkach wskazanych w ustawie inny 
organ. Przeszukania dokonuje się w celu wykrycia lub 
zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby 
podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących 
stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu  
w postępowaniu karnym. Warunkiem dokonania takiego 
przeszukania jest istnienie uzasadnionych podstaw do 
przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione 
przedmioty w takim pomieszczeniu się znajdują. Ustawa 
przewiduje, iż w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli 
postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać 
wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz 
kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową,  
a następnie niezwłocznie zwraca się do sądu lub 
prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Jak wskazuje 
praktyka większość przeszukań dokonywana jest w tym 
„wyjątkowym” trybie, kiedy bez zwłoki trzeba dokonać 
przeszukania bez odpowiedniego postanowienia 
prokuratora lub sądu, potocznie zwanego nakazem 
(określenie często używane w amerykańskich filmach). 
Należy pamiętać o obowiązkach funkcjonariuszy 
dokonujących przeszukania. Osobę, u której ma nastąpić 
przeszukanie należy przed rozpoczęciem czynności 
zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych 
przedmiotów. Przy przeszukaniu ma prawo być obecna 
osoba, u której dokonuje się przeszukania, a także osoba 
przez nią wskazana. 

Należy również pamiętać o ustawowym zakazie 
dokonywania przeszukań zamieszkałych pomieszczeń  
w porze nocnej, z którą uważa się czas od godziny 22 do 
6, przy czym zakaz ten nie obowiązuje w wypadkach nie 
cierpiących zwłoki. Niestety ustawodawca podobnie, jak  
w przypadku opisanym wyżej, pozostawia szerokie 
możliwości interpretacyjne wspomnianych przypadków, co 
wykorzystywane jest często przez organy ścigania. 
Przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z jego 
celem, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności 
osób, których czynność ta dotyczy. 

Na postanowienia dotyczące przeszukania oraz na 
czynności z nimi związane osobom, których prawa zostały 
naruszone, przysługuje zażalenie, które rozpoznaje sąd 
rejonowy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
postępowania przygotowawczego. 

Kodeks postępowania karnego reguluje również 
uprawnienia do przeszukania osoby, jej odzieży 
i podręcznych przedmiotów. Można tego dokonać również 
w celu znalezienia przedmiotu zabronionego lub dowodu 
niezbędnego w postępowaniu karnym i tylko gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że dane 
przedmiotu w posiadaniu konkretnej, przeszukiwanej 
osoby się znajdują. Kodeks wymaga, aby przeszukania 
dokonywały w miarę możliwości osoby tej samej płci. 

Jeżeli chodzi o dalsze uprawnienia funkcjonariuszy Policji 
w zakresie wykonywanych przez nich czynności to 
wskazuje je ustawa o Policji, natomiast szczegółowe 
regulacje na temat zasad wykonywania tych uprawnień 
zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych 
uprawnień policjantów z 26 lipca 2005 r. 

Policjanci wykonujący czynności służbowe mają prawo do 
dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania 
zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku między 
innymi w środkach transportowych, w razie istnienia 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 
zabronionego pod groźbą kary. Oznacza to, że policjant 
może przeszukać nasz samochód np. w poszukiwaniu 
rzeczy zabronionych np. broni, narkotyków, przedmiotów 
kradzionych tylko wówczas, gdy z okoliczności 
towarzyszących czy też z informacji ujawnionych w toku 
czynności wynika, że popełniono czyn zabroniony. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż zachowanie funkcjonariusza przy 
wykonywaniu wyżej wymienionych uprawnień jest ściśle 
uregulowane przez przepisy wykonawcze. Policjant, który 
przystępuje do czynności służbowych jest obowiązany 
podać swój stopień, imię nazwisko w sposób 
umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę 
prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowych. 
Policjant nieumundurowany okazuje ponadto legitymację 
służbową. Po zakończeniu czynności funkcjonariusz ustnie 
informuje osobę wobec której podjęto czynności o prawie 
złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora 
na sposób przeprowadzenia tych czynności. Na żądanie 
osoby poddanej kontroli osobistej albo właściciela 
samochodu policjant sporządza protokół 
z przeprowadzonej czynności. 

adwokat Łukasz Frączek
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KURIER POD LUPĄ 
RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II W KOTACH 

Już około stu kościołów w Polsce może poszczycić się 
posiadaniem relikwii Jana Pawła II. To jedna z form 
rodzącego się kultu nowego błogosławionego. 
Relikwie Papieża Polaka znajdują się  
w najważniejszych polskich sanktuariach: na Jasnej 
Górze, w Łagiewnikach, w Licheniu, w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, a także w bazylice 
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w rodzinnym 
mieście Papieża w Wadowicach. Coraz częściej 
relikwie znajdują swoje miejsce w mniejszych 
parafiach np. takich jak parafia w Kotach. 

20 listopada ubiegłego roku o godz. 11 w Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, kardynał Stanisław Dziwisz 
przyjął w swoim gabinecie ks. Marcina Kwoczałę – 
proboszcza kotowskiej parafii. Spotkanie miało dla naszej 
gminy niebagatelne znaczenie. Kardynał przekazał 
proboszczowi relikwie bł. Jana Pawła II i biały różaniec.  
W podziękowaniu za ten dar dla parafii ks. Marcin 
podarował Kardynałowi album pt. „Skarby Gminy Tworóg” 
zawierający m.in. fotografie wnętrz naszych, gminnych 
kościołów oraz publikację „Historia Bożego Grobu  
w Potępie”. Przekazując relikwie kardynał Dziwisz życzył 
parafianom, aby błogosławiony Ojciec Święty był 
wsparciem dla wszystkich, którzy będą modlić się za jego 
wstawiennictwem. 

O obecności w parafii relikwii błogosławionego Papieża, 
parafianie dowiedzieli się 25 listopada, w niedzielę 
Chrystusa Króla, a uroczyste wprowadzenie relikwiarza do 
Świątyni i ucałowanie relikwii  miało miejsce w trzecią 
niedzielę adwentu podczas nieszporów, na których 
zgromadziły się tłumy parafian. Gaudete – niedziela 
radości w tym roku dla parafian była dniem szczególnie 
wyjątkowym. 

Na pomysł sprowadzenia papieskich relikwii do kościoła 
parafialnego w Kotach wpadł ks. Marcin. – Chciałem, aby 
relikwie były wyrazem wdzięczności dla całej wspólnoty 
parafialnej i podziękowaniem za trud oraz bezinteresowną 
pomoc oraz zaangażowanie w sprawy parafii, a tych 
ostatnio było sporo – przyznaje. W 2011 r. w kotowskim 
kościele został przeprowadzony gruntowny remont, za 
sprawą którego przywrócono wnętrzu świątyni wygląd  
zbliżony do tego z przed 40 lat (więcej w 39 nr „TWG 
Kuriera” – archiwalne numery są dostępne na naszej 
stronie internetowej).To nie wszystko. W ubiegłym roku 
zostało wyremontowane wnętrze siedemnastowiecznej 
Kaplicy Bożego Grobu w Potępie. Jest to jedna  
z najciekawszych wolno stojących kaplic regionu 
tarnogórskiego i jedna z trzech tego typu realizacji w 
Polsce i jedna z siedemnastu w Europie. Za sprawą 
dużego zaangażowania Proboszcza i parafian kaplica 
uzyskała wygląd bardzo zbliżony do oryginalnej Bazyliki 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

 

Ponadto na przełomie września i października ubiegłego 
roku przy bocznym wejściu do kościoła pojawił się podjazd 
dla niepełnosprawnych, w wybudowanie którego parafianie 
również włożyli wiele pracy. Pozłocono również naczynia 
liturgiczne. Parafianie chętnie ofiarowali ozdoby ze złota, 
dzięki którym pozłocono monstrancję, 3 kielichy, 3 patyny, 
puszkę i relikwiarz, w którym obecnie znajdują się relikwie 
bł. Jana Pawła II. Od października 2011 r. na prawej 
ścianie od wejścia do kościoła znajdują się wota 
wdzięczności. Ten pomysł zrodził się podczas remontu 
kościoła. – Jest to wyraz wdzięczności za pomyślne 
przeprowadzenie remontu oraz wszystkie inne łaski, które 
są udziałem parafian – mówi ks. Marcin. 

Początkowo różaniec jaki ks. Proboszcz otrzymał od 
kardynała Dziwisza, miał być umieszczony właśnie 
w gablocie z wotami, jako forma dziękczynienia Panu 
Bogu. Ks. Marcin wpadł jednak na inny pomysł. Uznał, że 
różaniec będzie gościł w domach parafian. – Przecież 
modlitwa to najlepsza forma dziękczynienia – wyjaśnia. 
Parafianie będą mieli niepowtarzalną okazję na nowo 
odkryć modlitwę różańcową, ulubioną modlitwę Papieża. –
Różaniec to szkoła modlitwy. Sądzę, że warto z okazji roku 
wiary umacniać ją właśnie przez tę modlitwę. Będzie to 
również dobre przygotowanie do Jubileuszu 300-lecia 
istnienia kościoła w Kotach, który parafia będzie obchodzić 
w najbliższym czasie – podsumowuje ks. Marcin. 

RYSOWANIE WĘGLEM  
W KOTACH 

W Gminnym Przedszkolu w Kotach tradycją  pielęgnowaną 
od wielu lat, jest spotkanie 4 grudnia z górnikami z okazji 
ich święta. Górnicy ubrani w stroje galowe, opowiadają 
dzieciom o ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni. 
Spotkanie z górnikami to ciekawa rozmowa, rysowanie 
węglem, pasowanie na górnika, śpiewanie piosenek, 
wiersze, opowiadania o tradycjach barbórkowych 
i pamiątkowe zdjęcia grupy. 

Dziękujemy górnikom J. Żelosko oraz J. Miozga za 
ciekawe i pouczające spotkania z przedszkolakami. 

Jolanta Pilarska
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KURIER KULTURALNIE 
PROBOSTWO W GOSPODZIE? 

W grudniowym numerze „TWG Kuriera” była mowa  
o tworoskich karczmach. Jedna z nich znajdowała  się 
przy szlaku prowadzącym do Częstochowy (obecnie 
przy drodze krajowej DK 11 na wysokości  
ul. Grunwaldzkiej). Nie przynosiła jednak 
oczekiwanych dochodów i w połowie XVIII w. została 
zamknięta. Był to moment, w którym zaczyna się nowy 
rozdział dla historii tego miejsca. Budynek odstąpiono 
kościołowi – miał pełnić rolę probostwa. 

Proboszczem był wówczas ks. Ignatius Wesseli (1746-
1762), który obsługiwał dwa kościoły: w Tworogu, „do 
którego było 800 kroków oraz w Kotach, do którego było 
3000 kroków”. Środkiem posesji wiodła droga dzieląc ją na 
dwie części. Po oględzinach uznano, że budynek jest  
w złym stanie i grozi zawaleniem. Podjęto więc decyzję  
o budowie nowego. Inicjatorem przedsięwzięcia był  
hr. Philipp de Colonna. Kosztorysem i planami zajął się 
architekt Worbs ze Strzelec Opolskich. Koszty obliczono 
na 680 Rth (czyli Reichsthalar). Materiał zaczęto zwozić od 
1789 r. 

11 września 1785 r. proboszczem w Tworogu został V. M. 
Hoscheck i to właśnie on nadzorował budowę nowego 
probostwa. W maju 1791 r. pojawiły się fundamenty, a we 
wrześniu tego samego roku typowa na owe czasy budowla 
z dachem mansardowym krytym gontem była już gotowa. 
Ks. Hoscheck przy okazji opisu probostwa w 1795 r. 
zanotował: (...) Przystosowano więc inną siedzibę  
w Tworogu, którą dzierżawił niejaki wieśniak imieniem 
Szkopek (...) jak powiadają niegdyś była (Taberna sen 
Diverorium) gospodą czy też zajazdem. 

Słynny krakowski szlachcic opowiedział przedszkolakom 
swoją historię i zaprosił do współtworzenia spektaklu. 
Przedstawił diabła, któremu w zamian za wiedzę 
i znajomość magii zaprzedał duszę oraz pewnego 
fruwającego koguta. Rozbawione dzieci chętnie 
odpowiadały na pytania aktorów i pomagały 
Twardowskiemu podejmować decyzje. 

RODZINA NA MEDAL 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu działa koło 
plastyczne „Zabawa w artystę”. W grudniu doceniono 
wysiłki małych artystów i ich opiekunki Jolanty Warzechy. 
Emilka Śliwińska, Roksana Krok, Mikołaj Warzecha 
i Szymon Spałek wzięli udział w siódmej edycji 
konkursu organizowanego przez tarnogórski oddział 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i znalazły 
się w gronie wyróżnionych. 

Na plebanii ksiądz mieszkał z matką Marią z d. Hosserin 
oraz służbą. Wikary miał oddzielne lokum w postaci tzw. 
wikarówki znajdującej się niedaleko kościoła 
(prawdopodobnie w szpitolu). Co ciekawe, w wikarówce 
mieszkał również  brat proboszcza, krawiec Karl Hoscheck
wraz z żoną Rosalią z d. Heydrichin. 

Budynek probostwa, wbrew obawom księdza, istnieje do 
dzisiaj, choć przeszedł szereg remontów. Dach ma kryty 
papą, drzwi i okna, które były wycinkowo łukowe, są
prostokątne. Figura św. Jana Nepomucena, która stała na 
farnym ogródku, została w 1828 r. przeniesiona kilkaset 
metrów dalej na północ. Drewnianą kapliczkę, w której 
stała do tej pory, rozebrano, a postawiono murowaną. 
Kapliczka stoi do dzisiaj przy rozwidleniu dróg do Kotów 
i Lublińca. Znane nam przykościelne probostwo zostało 
wybudowane w latach 1895-98 przez ks. Nicolausa 
Knossallę. 

Fryderyk Zgodzaj

PAN TWARDOWSKI NA KOGUCIE 

Studio Małych Form Teatralnych Scenografii 
i Reżyserii ART-RE z Krakowa odwiedziło tworoskie 
przedszkole by zaprezentować mini przedstawienie 
o Panu Twardowskim. 

Niestety według ks. Hoschcka jakość nowego probostwa 
pozostawiała wiele do życzenia. Miał zastrzeżenia do 
pracy murarzy i cieśli.  Budynek stał na mokrym gruncie  
i na skutek wilgoci grzyb zżerał podłogę. Ksiądz martwił 
się, że probostwo nie przetrwa stulecia. Śląska prasa 
„Oberschlesiche Wanderer” z 16 stycznia 1837 r. podaje, 
że poddano go gruntownemu remontowi wycenionemu na 
320 Rth. 
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Tym razem konkurs odbył się pod hasłem „Nasze rodziny 
– naszą przyszłością”. Patronat honorowy objął biskup 
gliwicki Jan Kopiec. – Prace były ciekawe, często 
zadziwiały oryginalnością. Dlatego mieliśmy niełatwe 
zadanie, aby wytypować najlepszych – powiedział  
dr Zbigniew Furgaliński z katowickiej ASP, który od pięciu 
lat uczestniczy w konkursowym jury. Dzieci z naszej gminy 
wykonały kolaż przedstawiający drzewo z narysowanych 
przez siebie postaci – mamy, taty, rodzeństwa, dziadków, 
wujków i cioć – członków swoich rodzin.  

– Nagrody zostały wręczone 11 grudnia podczas 
uroczystej gali w Tarnogórskim Centrum Kultury.  
Z przeszło 320 prac nadesłanych z 25 szkół, placówek 
szkolno-wychowawczych oraz świetlic 
socjoterapeutycznych wyróżniono 42 prace - wśród nich 
naszą  – mówi Jolanta Warzecha.  

WIGILIA W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

Kultywowanie zwyczajów i tradycji świątecznych, 
związanych z Bożym Narodzeniem sięga wielu lat nie tylko 
w domach rodzinnych, ale także w naszym przedszkolu. 
Co roku w ramach Programu Regionalnego „Tworóg moja 
mała ojczyzna” organizujemy z dziećmi zajęcia dotyczące 
właśnie tej tematyki. Poznajemy historię Bożego 
Narodzenia, którą oglądamy w przygotowywanych przez 
grupę sześciolatków Jasełkach, poznajemy tradycyjne 
potrawy wigilijne i inne bożonarodzeniowe zwyczaje. 

W tym roku przedstawienie pokazaliśmy również dzieciom 
i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz 
osobom z mieszkań chronionych przy Gminnym Centrum 
Usług Socjalnych w Tworogu. Spotkanie odbyło się 
w miłym i świątecznym nastroju przy herbatce i piernikach,
a także wspólnym kolędowaniu. Dzieci przygotowała pani 
Renata Grygierczyk przy współpracy Teresy Adamczyk. 

Teresa Adamczyk

HO HO HO! 

Grzecznych dzieci w tym roku było sporo, więc 
św. Mikołaj nie miał chwili odpoczynku. Odwiedził 
każdy zakątek gminy.  

KOTY 

Święty pojawił się na wieczornych roratach z workiem 
pełnym słodkich upominków (zdj. poniżej). Spotkanie 
z brodatym jegomościem było okazją do rozwiania 
wszelkich wątpliwości, jakie może budzić jego tajemnicze 
życie. Dzieci zapytały więc jak często chodzi do fryzjera,  
jak ma na nazwisko, czym się przemieszcza, jak nie ma 
śniegu, ile reniferów jest w zaprzęgu, dlaczego wybrał 
akurat kolor czerwonyL  Mikołaj dzielnie i kreatywnie 
odpowiadał na każde pytanie. Świątecznego nastroju nie 
popsuła nawet nagła awaria prądu. Gdy tylko zgasły 
światła dzieci ochoczo wyjęły roratnie lampiony i oświetliły 
świętemu kościół. Paczki ufundował Caritas w Kotach.  

Mikołajki w Kotach miały swój ciąg dalszy w remizie 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mikołaj 
o niedającym się ugasić entuzjazmie, przybył do dzieci 
saniami ciągniętymi przez zaprzęg koni.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 
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NOWA WIEŚ TWOROSKA  

Data? Mikołaj zjawił się w świetlicy w Nowej Wsi. Dłużące 
się wyczekiwanie na tajemniczego gościa umilił dzieciom 
iluzjonista, który zaczarował publiczność i zapraszał 
maluchy do współtworzenia przedstawienia.  
Organizatorami mikołajek była Rada Sołecka, sołtys Nowej 
Wsi Tworoskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Na spotkanie ze świętym Mikołajem z niecierpliwością 
czekały tez kotowskie przedszkolaki. Najmłodsze dzieci 
przybyły wraz z rodzicami i pochwaliły się swoja 
imponującą wiedzą o adwentowym czasie. Maluchy 
zaprezentowały piosenkę o grudniowych zwyczajach  
i tradycjach p.t. „Adwentowy czas” . Spotkanie zakończyło 
się wykonaniem pamiątkowych zdjęć. – Składamy 
podziękowania  Państwu Kliś oraz  sklepowi „Bastian”  
w Kotach za dofinansowanie paczek mikołajkowych – 
mówi Jolanta Pilarska. 

BORUSZOWICE-HANUSEK 

6 grudnia na zaproszenie Rady Sołeckiej i sołtysa, Mariana 
Łuczaka, do świetlicy OSP w Boruszowicach-Hanusku 
przyjechał święty Mikołaj. Okazało się, że przybysz miał 
pełne ręce roboty, gdyż na spotkanie przyszło ponad  
50 grzecznych dzieci. Pięćdziesiątka podekscytowanych 
dzieci zaczęła się coraz odważniej uśmiechać, gdy 
usłyszała dźwięk dzwonków zapowiadających przyjście 
niezwykłego gościa. Popołudniu w końcu pojawił sięL  
Z siwą brodą,  w czerwonym stroju, a przede wszystkim  
z dużym workiem pełnym prezentów. Dzieci bardzo 
chętnie rozmawiały z przyjezdnym z Laponii, no  
i przy okazji chwaliły się swoimi talentami artystycznymi. 
Brodaty starzec oznajmił, że boruszowickie dzieci są 
bardzo utalentowane i dlatego wszystkich obdarował 
paczką ze słodyczami i owocami. 

Nadmienić należy, że spotkanie z Mikołajem i  paczki ze 
słodkim poczęstunkiem nie były jedyną atrakcją 
przygotowaną na ten dzień dla  najmłodszych 
mieszkańców Boruszowic i Hanuska. Zanim dzieci 
spotkały się ze staruszkiem, oglądały występ niezwykłego 
iluzjonisty, który wprowadził wszystkich w świat magii  
i czarów. 

Monika Ziob 

COOKIES, TANNENBAUM  
I RYCHTOWANIE KOMPOTU 

18 grudnia w SP w Tworogu rozstrzygnięto konkurs 
świąteczny „Już czas na wieniec adwentowy”. Celem 
rywalizacji było zwrócenie uwagi na grudniową 
obrzędowość, w której można się dopatrzeć wielu 
wspólnych elementów dla krajów niemiecko-
i anglojęzycznych. 

Uczniowie z SP w Tworogu, Boruszowic, Wojski 
i Krupskiego Młyna zasiedli przy stołach zaopatrzonych 
w pewne akcesoria pomocne podczas świątecznych 
przygotowań – trzepaczkę do ubijania piany, jajka, 
orzechyL Zadaniem uczestników było nazwanie 
wylosowanych czynności w języku angielskim, niemieckim 
lub gwarze śląskiej. Przerywnikami językowych zmagań 
były rozrywkowe konkurencje polegające m.in. na 
wykonaniu z kolorowego łańcucha na choinkę czy ubiciu 
piany z białek. Gdy jury podliczało punkty, drużyny 
z werwą zabrały się do ozdabiania wieńca adwentowego. 
Konkurencje dostarczyły sporo radości, również 
w szeregach widowni, która w międzyczasie śpiewała 
świąteczne piosenki w różnych językach. Najlepszymi 
drużynami okazały się te z Tworoga i Krupskiego Młyna, 
drugie miejsce zajęły szkoły z Wojski i  Boruszowic. 
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– Widzieliśmy już wnętrza barokowe, niepasujące do 
klimatu filmu, a chodziło mi o przestrzeń prostą 
z drewnianą podłogą zamiast linoleum. Marzyła mi się 
boazeria na ścianach. Gdy zobaczyłem klasę 
matematyczną, miałem ochotę uścisnąć tego człowieka –
wspomina Damian. Po znalezieniu miejsca, przyszedł czas 
na aktorów. Filmowcy trafili do szkół podstawowych 
w Tworogu i Boruszowicach, gdzie przeprowadzili casting. 
Dzieci zostały poproszone o jednoczesne rysowanie 
samochodu, jadącego polną drogą i rozwiązywanie 
matematycznego zadania. Był to element gry aktorskiej, 
który miał stać się autentyczną sceną w filmie. –
Obserwowałem ich reakcje. To, co się dzieje z twarzami. 
W filmie, w którym nie ma dialogów, to bardzo ważne –
tłumaczy reżyser. W filmie zobaczymy nie tylko znane 
twarze dzieci. W rolę cukiernika wcielił się Ryszard Królicki 
– wicedyrektor tworoskiej podstawówki. 

Praca na planie trwała cztery wrześniowe dni. Ekipa 
spędzała w Brynku piętnaście godzin dziennie. Można 
powiedzieć, że był to wyścig z czasem. Z jednej strony 
goniły terminy, z drugiej widmo nadchodzącej jesieni. Na 
szczęście pogoda sprzyjała. Pełnia księżyca pozwoliła na 
zrezygnowanie z lamp, umożliwiających kręcenie filmu 
w nocy. Wystarczyły reflektory samochodu i lampa ledowa. 
Jeśli chodzi o młodych aktorów, jedyną trudnością dla nich 
było to, jak wytrzymać do obiadu. 

 „Lekcja” została doceniona przez Juliusza Machulskiego, 
który gościł niedawno na Wydziale Radia i Telewizji 
w Katowicach. Reżyser zwrócił uwagę na piękno 
i beztroskę dzieciństwa, ukazaną w filmie przez Damiana 
Kocura. Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć film? Póki 
co reżyser milczy na ten temat. Możemy być jednak pewni, 
że kiedy będzie znał odpowiedź na to pytanie – podzieli się 
nią. Tymczasem zapraszam na stronę internetową 
www.wojciechkrysiak-photography.blogspot.com, gdzie 
można zobaczyć zdjęcia z planu filmowego. 

Marta Knopik 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Organizatorami konkursu jest DFK – Tworóg oraz 
nauczycielki z SP w Tworogu Anna Lipka-Zanozik, Anna 
Wasilewska, Lucyna Maroń. 

NIECODZIENNA „LEKCJA”  
W BRYNKU 

Dawno nie widziałam filmu, od którego nie można by 
mnie oderwać. Były filmy, na których zasnęłam. Były 
takie, które wyłączyłam. Filmy nudne, przewidywalne, 
zepsute od początku aż do końca. Filmy pompatyczne, 
gnioty i cukierki. Kiedy dowiedziałam się o tym, że 
jakiś student postanowił nakręcić etiudę w pałacu  
w Brynku, nie miałam żadnych oczekiwań, nie liczyłam 
na nic nowego, a już tym bardziej na to, że coś mnie  
w nim zaskoczy. Już pierwsza scena sprawiła, że 
musiałam sobie usiąść. 

Miejsce, do którego co jakiś czas przyjeżdżają nowożeńcy, 
by sfotografować się na tle niebywałej architektury 
eklektycznych sal, nagle zmienia się w starą szkołę. I to 
nie taką, po której ktoś oprowadza i opowiada 
monotonnym głosem przewodnika. Kocur szkołę ożywia, 
wlewa w nią gwar i śmiech młodych chłopców, pozwala, by 
niósł się stukot obcasów, znany z każdego starego filmu. 
Jest okno cukierni, kuszące znajdującymi się za nim 
ciastkami, zachwyca gra kurzu i światła na przyciskach 
starej kasy. Przepiękne są plenery, pole kukurydzy i droga 
w stronę Sarnowa, po której sunie biały samochód 
nauczyciela. Dla mnie jednak najbardziej intrygujące są 
twarze chłopców, przywołujące na myśl tych, którzy  
w czasie wojny roznosili pod pachą gazety. 

Reżyser i pomysłodawca filmu, Damian Kocur, jest 
studentem III roku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Jak znalazł pałac w Brynku? – 
Myślę obrazkami. Chciałem znaleźć miejsce, które oddało 
by to, jak ten film rysował się w mojej głowie. Zacząłem 
najpierw szukać w okolicy, później w internecie. Dzwoniłem 
do różnych ludzi, wypytywałem. Szukałem starych klas  
w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w liceach  
i podstawówkach, w Katowicach, w Chorzowie i w Zabrzu. 
Konsultowałem się z różnymi scenografami i większość 
powiedziała, że nie znajdę nigdzie klasy ze starymi 
ławkami. Trochę się załamałem. Myślałem, że może 
faktycznie chciałbym zbyt wiele, ale był to dla mnie dobry 
czas i stwierdziłem, że zrobię to, choćbym miał stanąć na 
uszach. Jeździłem i znalazłem – opowiada twórca filmu 
„Lekcja”. 

Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Leśnych  
i Ekologicznych było momentem przełomowym dla procesu 
powstawania etiudy. Początkowo realizatorzy zakładali 
montowanie filmu na zasadzie przeniesienia. Oznacza to, 
że wnętrza nagrywane byłyby w innym miejscu, niż sceny 
plenerowe. Jest to proces skomplikowany, wymaga 
bowiem stałego przemieszczania się. Rzeczywistość po 
raz kolejny ich zaskoczyła. – Coś wam pokażę. 
Przypomniało mi się, że mamy tu jeszcze klasę 
matematyczną – wspomniał dyrektor placówki podczas 
spotkania. To był strzał w dziesiątkę. 

Foto. Zdjęcia wykonał i udostępnił Wojtek Krysiak, który był obecny na 

planie filmowym w charakterze fotografa. Większość scen do studenckiej 

etiudy operatorskiej Damiana Kocura powstała w Brynku. Realizatorzy 

skorzystali również m.in. z Muzeum Chleba w Radzionkowie. Główną rolę 

zagrał Piotr Szewczyk – uczeń tworoskiej podstawówki. 
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ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.IV 

Dziś kolej na zasadę trzecią: produkty zbożowe 
powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii 
(kalorii). Do podstawowych produktów zbożowych 
zaliczamy: pieczywo, kasze, makarony oraz różnego 
rodzaju płatki czy musli. Należy je spożywać głównie 
ze względu na skrobię, czyli węglowodan złożony, 
który pewien stanowić podstawowe źródło energii 
w diecie człowieka, a także błonnik pokarmowy oraz 
witaminy z grupy B i składniki mineralne takie jak: 
żelazo, miedź, magnez, cynk oraz potas i fosfor. 
Przetwory zbożowe zawierają tez białko, ale ze 
względu na jego niewielką ilość i pochodzenie roślinne 
nie odgrywa ono dużej roli w odżywianiu. 

Wartość żywieniowa produktów zbożowych jest 
uzależniona od stopnia przemiału ziarna, w trakcie którego 
usuwane są zewnętrzne części bogate w składniki 
odżywcze. Mniejszą zawartością witamin i składników 
mineralnych charakteryzują się produkty otrzymane 
z wyższego stopnia przemiału, wówczas mąka i pieczywo 
są bielsze, a kasza drobniejsza. Natomiast pieczywo 
razowe oraz grube kasze odznaczają się wyższą 
zawartością witamin i składników mineralnych oraz 
błonnika pokarmowego. Co to takiego błonnik pokarmowy 
i dlaczego jest ważnym składnikiem pożywienia? Jest to 
węglowodan nietrawiony w naszym organizmie, a mimo to 
jest bardzo potrzebny do jego funkcjonowania. Oddziałuje 
na cały układ trawienny i reguluje jego pracę. 
Najważniejsze funkcje to pobudzanie ruchów 
perystaltycznych jelit, co zapobiega zaleganiu 
niestrawionych resztek w jelitach, zwiększenie objętości 
pokarmu, dzięki czemu daje uczucie sytości zmniejszając 
apetyt (ważne przy odchudzaniu!), zmniejszenie 
wchłaniania cholesterolu oraz niektórych substancji 
toksycznych przez co oczyszcza organizm, zmniejszenie 
stężenie glukozy we krwi.Należy jednak pamiętać, aby 
błonnik pełnił swoje funkcje musimy wypijać dziennie co 
najmniej 1,5 l wody. 

Teraz kilka wskazówek dotyczących wyboru pieczywa: 
najlepiej kupować razowe i to z ziarnami (należy  
spożywać je co najmniej raz dziennie), powinno pochodzić 
z piekarni do której mamy zaufanie, że wypieczone zostało 
z prawdziwej mąki, na zakwasie, a nie z gotowych 
mieszanek, do których dolano wody i dodano karmelu 
w celu uzyskania brązowej barwy. Najniższą wartość 
żywieniową posiada jasne pieczywo z tzw. „sieciówek”. Nie 
dość, że produkowane jest z jasnej mąki, całkowicie 
pozbawionej składników odżywczych to zawiera mnóstwo 
polepszaczy i konserwantów, aby jak najdłużej zachowało 
świeżość. Na koniec jeszcze informacja o makaronach. 
Mitem jest, że makaron tuczy, tuczą dodatki w postaci 
sosów z którymi się go najczęściej podaje. Makaron 
ugotowany al dente (niedogotowany), czyli taki, który jest 
jędrny, lekko twardy i stawia lekki opór zębom jest mniej 
kaloryczny niż ugotowany do końca. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka, 
technolog żywności i żywienia człowieka, 

(na podstawie www.izz.waw.pl)

TWG KURIER – KULTURALNIE 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM 

Uczniowie klas młodszych ZSP Szkoły Podstawowej  
w Wojsce biorą udział w ogólnopolskim projekcie 
„Zdrowo jem, więcej wiem”. Pomysłodawcą akcji jest 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Patronat nad 
tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej 
rywalizacji zespołowej. Uczestnictwo polega na realizacji 
serii działań podzielonych na trzy etapy, odpowiadające 
porom roku: etap jesienny, zimowy i wiosenny. W ramach 
każdego z etapów realizowane są następujące działania: 
lekcje tematyczne,  konkursy, wywiadówki, szkoły zdrowia 
dla rodziców. Z realizacji każdego działania są 
sporządzane i wysyłane raporty. 

26 listopada w ramach akcji „Zdrowo jem, więcej wiem” 
zostały przygotowane dla uczniów całej szkoły zajęcia na 
temat zdrowego odżywiania. W nawiązaniu do 
obchodzonego dzień wcześniej Święta Pluszowego Misia 
przeczytaliśmy fragment o wizycie Kubusia Puchatka  
u Królika, podczas której Kubuś najadł się miodem tak 
bardzo, że nie mógł wyjść przez drzwi. Wywołało to 
dyskusję na temat objadania się słodyczami. Następnie 
odbyła się prezentacja multimedialna pt „Cukier? Nie, 
dziękuję”. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się  
z piramidą żywieniową, nauczyli się ją odczytywać. 
Uświadomili sobie konieczność ograniczenia cukru  
i słodyczy w diecie na rzecz owoców, warzyw oraz pestek 
dyni, słonecznika i orzechów. Potem przyszedł czas na 
zabawę. Uczniowie odgadywali hasła dotyczące zdrowego 
odżywiania, pokazywane przez kolegów za pomocą 
pantomimy. Pracując w grupach układali hasła do 
podanych obrazków. Z zawiązanymi oczami po dotyku 
odgadywali ukryty owoc lub warzywo. Wszystkim 
dopisywały humory. Zabawę uwieńczyło barwne 
przedstawienie „Na straganie”. Na zakończenie odbył się 
poczęstunek, składający się wyłącznie ze zdrowych 
owoców i pestek. 

Dzięki takim akcjom zachęcamy uczniów do podjęcia 
decyzji o zmianie nawyków żywieniowych i uczymy 
odpowiedzialności za swoje zdrowie. 

Bożena Szeliga 
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KURIER NA BIEśĄCO 
GRUDNIOWO-
MIĘDZYNARODOWO 

Nie tak dawno, bo w październiku uczniowie  
z tworoskiej podstawówki odwiedzili swoich kolegów  
z Bułgarii w ramach projektu „Comenius”. Jeszcze 
przed świętami nadarzyła się okazja do rewanżu.  
5 grudnia znajomi z zagranicy, a dokładnie z Bułgarii, 
Łotwy, Szwecji, Turcji i Hiszpanii przyjechali do 
Tworoga. 

Część uczniów zatrzymała się w rodzinach tworoskich 
uczniów, pozostali wraz z nauczycielami w hotelu „Dworek 
Myśliwski” w Brynku. Pierwszy wieczór w Polsce upłynął 
na odpoczynku po podróży, ale już od następnego dnia 
zaczęły się atrakcje! Oficjalne powitanie gości odbyło się  
6 grudnia w SP w Tworogu. Jak przystało na obchody dnia 
św. Mikołaja wszyscy uczniowie, a nawet nauczyciele 
wygrzebali z szaf czerwone stroje, a na głowy założyli 
mikołajowe czapy. Zdezorientowanym i rozbawionym 
gościom nie pozostało nic innego jak sięgnąć do 
mikołajowego worka, wyjąć czerwone czapki i solidarnie 
nałożyć je na głowy (zdj. poniżej). 

– Zabawa była przednia, do tańca przygrywał zespół
„Diapson” złożony z dawnych uczniów tworoskiej 
podstawówki. Nie zabrakło wspólnych śpiewów i tańców, 
a dzieci mogły pograć w piłkę na sali gimnastycznej pod  
okiem Ryszarda Królickiego – relacjonuje jedna 
z uczestniczek. Goście zostali również zaproszeni przez 
tworoskie przedszkole. Na miejscu dowiedzieli się sporo 
o śląskich strojach ludowych oraz tradycjach i lokalnych 
zwyczajach (zdj. poniżej). Ponadto odwiedzili kopalnię 
srebra w Tarnowskich Górach, Kraków, Wrocław 
i Oświęcim. 

7 grudnia w SP w Tworogu odbyło się spotkanie 
integracyjne dla wszystkich gości oraz uczniów szkoły  
i rodzin goszczących u siebie zagranicznych kolegów (na 
zdj. poniżej dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja tanecznym 
krokiem oprowadza gości po szkole). 

Warto podkreślić, że część dzieci nocowała u rodzin 
mieszkających w Tworogu. Była to niepowtarzalna okazja 
do budowania międzynarodowych przyjaźni i szlifowania 
języka obcego. – Z niecierpliwością oczekiwaliśmy 
niecodziennych gości. Rozmawialiśmy najczęściej 
w języku angielskim lub rosyjskim. Naszych gości 
nauczyliśmy także kilku zwrotów po polsku. Nie mieliśmy 
większych problemów z komunikacją, choć czasami 
bywało zabawnie. Szczególnie kiedy nasz gość – Krystian
– odpowiadał kiwając głową. Wszystko dlatego, że
w Bułgarii nasze potakiwanie oznacza zaprzeczenie 
i odwrotnie – wspomina mama Benjamina, Ewa 
Jaruszowic. Benjamin i Krystian, a także młodszy brat 
Benka – Antek, szybko się dogadali. Wspólnie grali w gry 
komputerowe i na instrumentach, co Krystianowi sprawiało 
ogromną frajdę. – Staraliśmy się, żeby nasz gość dobrze 
się u nas czuł i nie był samotny. Kiedy odjeżdżał wszystkim 
było smutno – mówi. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, 
uczniowie, a także wszystkie rodziny włożyły w wizytę 
wiele pracy i serca. Dlatego podsumowując można 
powiedzieć, że zagraniczni goście mieli mnóstwo okazji by 
poznać naszą gminę, kulturę, świąteczne zwyczaje, 
zaprzyjaźnić się z polskimi dziećmi, a do domu wrócić 
z miłymi wspomnieniami, być może nawet marzeniem by 
wkrótce znów nas odwiedzićL 

SUKCESY UCZNIÓW  
Z GIMNAZJUM W BRYNKU 

ESKULAPIADA 2012 
7 grudnia w Zespole Szkół nr 3 im. Kamili Skolimowskiej 
w Bytomiu odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady 
Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 
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Uczennice i uczniowie z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z rejonu Bytomia i Tarnowskich Gór 
rywalizowali między sobą, sprawdzając swoją wiedzę  
z dziedziny: żywienia, biologii, higieny i zdrowia człowieka, 
a także ekologii oraz historii PCK w Polsce i na świecie. 
Test składał się z 30 pytań oraz z części praktycznej 
obejmującej resuscytację krążeniowo-oddechową. 
Gimnazjum w Brynku w tej Olimpiadzie reprezentowały 
dwie uczennice: Anna Barszcz i Weronika Swoboda. Obie 
wykazały się dużą wiedzą, co pozwoliło im zdobyć dwa 
pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych.  
Weronika Swoboda zdobywając I miejsce zdeklasowała 
wszystkich – napisała  test bezbłędnie, a Ania Barszcz, 
zajmując II miejsce, potwierdziła dużą wiedzę wchodzącą 
w zakres tematyczny Olimpiady. Uczennicom  Gimnazjum 
w Brynku wręczono puchary i nagrody rzeczowe. 
Dziewczęta wezmą udział  w etapie wojewódzkim 
,,Eskulapiady”, który odbędzie się w Katowicach  
w siedzibie Głównego Zarządu PCK. 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  
Z  JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego  
w Gimnazjum w Brynku wypadł bardzo dobrze, aż 11 osób 
zakwalifikowało się do II etapu, są to: Karolina Kania, 
Daniel Dressler, Michalina Chwolik, Stefan Tomalka 3 B,  
Karol Dudek, Mateusz Krain, Błażej Chmielorz, Kamil 
Dudek, Dominik Jarząbek, Patryk Brol, Agnieszka Skubela. 

KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM 
Miło nam poinformować, że uczeń kl. III B Gimnazjum  
w Brynku, Mateusz Krain zajął II miejsce w odbywającym 
się w Kaletach Konkursie Wiedzy o Języku Polskim 
organizowanym we współpracy ze Studenckim Kołem 
Naukowym Językoznawców przy Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. 

WIGILIJNIE W BIBLIOTECE 

21 grudnia w boruszowickiej bibliotece zapanował iście 
świąteczny nastrój. Przy choince, w blasku świec mali 
czytelnicy wspólnie dzielili się opłatkiem, życząc sobie: 
zdrowych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. – Takie spotkania są dla dzieci ważne. 
Stwarzają możliwość kultywowania lokalnych tradycji i dają 
przedsmak świąt spędzonych we własnych rodzinach – 
mówi  bibliotekarka. Nie zabrakło także odpowiedniej 
lektury w postaci fragmentu Pisma Świętego. Było 
mnóstwo przysmaków, a na koniec wspólne kolędowanie. 

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA  
I CHOINKOWI WANDALE 

Wchodząc do Urzędu Gminy nie sposób nie zauważyć 
wszechobecnych iglaków tworzących bożonarodzeniową 
dekorację. Jak co roku Fryderyk Zgodzaj zadbał 
o świąteczny wystrój przed Urzędem Gminy oraz w jego 
holu (zdj. poniżej). Tradycyjnie choinka pojawiła się także 
na placu zabaw przy Urzędzie Gminy, a przygotowali ją 
członkowie Koła Emerytów. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Starania musiały się jednak komuś nie spodobać, bo jak 
inaczej wytłumaczyć niszczenie oświetlenia? Wandale 
kilkakrotnie rozrywali kable łączące lampki i wyrywali je. 
Ucierpiała choinka przed Urzędem Gminy oraz 
przygotowana przez Koło Emerytów – nie świeciła ani 
w wigilię, ani w święta Bożego Narodzenia. – Najczęściej 
jak ktoś broi, to inny to widzi – mówi Fryderyk Zgodzaj 
zapewniając, że zna personalia wandali.  – Nie zgłosiłem 
sprawy policji, bo nie chciałam nikomu psuć świąt –
twierdzi. 

SYLWESTER POD CHMURKĄ 

W Nowy Rok po raz kolejny wkroczyliśmy „Pod Chmurką”.
Wspólny sylwester w centrum Tworoga zorganizował 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
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BUDZĄC SERCA 

O tym, że duch Bożego Narodzenia wciąż jest z nami, 
najlepiej przekonali się seniorzy z Tworoga  
i Świniowic. Przy suto zastawionym stole,  
w atmosferze wzajemnych życzeń i serdecznych 
rozmów mogli raz jeszcze przeżyć święta. 

Opłatek w Świniowicach zorganizowano 29 grudnia  
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Rada Sołecka  
z sołtysem Teresą Ziają jak zawsze nie zapomniała  
o subtelnych detalach budujących bożonarodzeniową 
atmosferę. Była choinka, były pierniki  
i był opłatekL Seniorom składali życzenia wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, z-ca wójta Klaudiusz Wieder 
i radny powiatowy Andrzej Elwart. 

KONCERT NOWOROCZNY 

Orkiestra Dęta z Tworoga pozostaje wierna swoim 
tradycjom. W sylwestrowe południe spotkali się przed 
Urzędem Gminy i zagrali swój noworoczny koncert. Przed 
gmachem zgromadziła się publiczność oklaskująca występ 
gromkimi brawami. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Opłatek w Tworogu odbył się 5 stycznia. Z zaproszenia 
skorzystało 65 osób powyżej 70. roku życia. Jak co roku 
organizatorzy – Rada Sołecka i sołtys Tworoga, Gertruda 
Byszewska –  skorzystali z gościnności miejscowej Szkoły 
Podstawowej. Opłatek rozpoczęto minutą ciszy dla 
uczczenia pamięci tych, którzy odeszli. Pani sołtys, wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Łukoszek oraz dyrektorka szkoły Małgorzata Ziaja złożyli 
seniorom noworoczne życzenia i zaprosili  
na przygotowane przez trzecioklasistów jasełka. 

Wzruszające i pouczające scenki miały obudzić uśpione 
serca. Czy się udało? – Aż się popłakałam – stwierdziła 
jedna z pań ocierając łzy i żywiołowo bijąc brawo. Taka 
reakcja jest chyba najlepszą recenzją dla małych aktorów.  
Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl 

R E K L A M A  


