
TWG KURIER 
Poniedziałek, 11 marca 2013 
Nr 59, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
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 

TAK SIĘ ŻEGNA 
KARNAWAŁ! 

Aby Święta Wielkiej NocyAby Święta Wielkiej NocyAby Święta Wielkiej NocyAby Święta Wielkiej Nocy    
były były były były wzorem duchowego wzbogaceniawzorem duchowego wzbogaceniawzorem duchowego wzbogaceniawzorem duchowego wzbogacenia    

    i umocnieniai umocnieniai umocnieniai umocnienia    
dającego radość, pokój i nadzieję.dającego radość, pokój i nadzieję.dającego radość, pokój i nadzieję.dającego radość, pokój i nadzieję.    

Wszelkiej pomyślnościWszelkiej pomyślnościWszelkiej pomyślnościWszelkiej pomyślności    
z serca Ŝycząz serca Ŝycząz serca Ŝycząz serca Ŝyczą    

Przewodnicząca Rady           Wójt Gminy TworógPrzewodnicząca Rady           Wójt Gminy TworógPrzewodnicząca Rady           Wójt Gminy TworógPrzewodnicząca Rady           Wójt Gminy Tworóg    
            Gminy Tworóg                  Eugeniusz GwóźdźGminy Tworóg                  Eugeniusz GwóźdźGminy Tworóg                  Eugeniusz GwóźdźGminy Tworóg                  Eugeniusz Gwóźdź    

                                                    Maria Łukoszek Maria Łukoszek Maria Łukoszek Maria Łukoszek     

Wraz z Wraz z Wraz z Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworógpozostałymi członkami Rady Gminy Tworógpozostałymi członkami Rady Gminy Tworógpozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg    
oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworógoraz pracownikami Urzędu Gminy Tworógoraz pracownikami Urzędu Gminy Tworógoraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg    



2 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA------------------....str.3 
SESJA--------------------.str.4 
– Zmiany dotyczące oświaty 
– Nowe studium 
HOBBYSTA-..---------------.-str.5 
– Przepis na udaną Wielkanoc 
POD LUPĄ-----------------.-str.6 
– Róże różańcowe z tworoskiej parafii 
– W Radzionkowie na podium! 
– Odwiedzając Kaplicę Bożego Grobu w Potępie 
KULTURALNIE-------------.---str.8 
– Po niemiecku o nas, Ślązakach 
– „Poezja bierze początek ze wzruszenia 
rozpamiętywanego w spokoju” 
– Na balu u Królowej Śniegu 
– Tłusty Czwartek z kreplem 
– Tak się żegna karnawał! 
– Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu - historia 
– Zasady zdrowego odżywiania cz. VI 
– Przepis na pasztet domowy 
NA BIEŻĄCO-------------.---.str.12 
– 2013 rok - czas zmian na lepsze 
– Stowarzyszenie o tym, co było i będzie 
– Ferie z GOK w Tworogu 
– Już 5 lat z Wami!!! 
– Terminarz meczy piłki nożnej LKS Sparta Tworóg 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Miło nam poinformować, że jesteśmy z Wami już 5 lat. 
W tym czasie gazeta przeszła wiele zmian. Doczekaliśmy 
się kolorowej okładki i nowej strony internetowej. Wciąż 
jednak mamy nadzieję, że to dopiero początek naszego 
rozwoju. Dziękujemy, że każdego miesiąca sięgacie po 
kolejne numery „TWG kuriera”. Dzięki temu wiemy, 
że zapotrzebowanie na lokalną prasę nie słabnie. 

Wkrótce będziemy obchodzić Święta Wielkiej Nocy. Z tej 
okazji Życzymy Wam wiele radości, rodzinnej atmosfery 
i wiosennego słońca! W tym numerze przygotowaliśmy 
kilka artykułów nawiązujących do zbliżających się świąt. 
Przeczytacie o kaplicy Bożego Grobu w Potępie, zdobieniu 
jajek wielkanocnych, a także o tym, jak przygotować 
świąteczny pasztet.  

Ponadto piszemy o najważniejszych w minionym miesiącu 
decyzjach Rady Gminy – o reorganizacji oświaty i nowym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tworóg. 

W dziale „Kulturalnie” znajdziecie powód, by wybrać się na 
wycieczkę do Niemiec i odwiedzić tamtejsze muzeum. 
Z kolei w „Na bieżąco” przybliżamy planowane na ten rok 
inwestycje. 

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, Renata Kościelny, Hanna Pawełczyk, Elżbieta Zawartka 

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. 

 



3 

 

TWG 

KURIER TABLICA 
WYDARZENIE SEZONU! 

23 marca 2013 r., w sobotę, od godz. 9.00  
w Szkole Podstawowej w Tworogu  

po raz pierwszy odbędą się 

Mistrzostwa Województwa Śląskiego  
w Brydżu Sportowym. 

Kadrę szkoły stanowią: 
Martin Kaleta, Maciej Sikora,  

Dominik Caus i Michał Tomalka. 

Patronat medialny:  
TWG Kurier 

Patronat finansowy:  
Bank Spółdzielczy w Tworogu. 

 
Więcej na temat brydża w Tworogu przeczytacie w nr 43 
„TWG Kuriera” na stronie www.twg-kurier.pl. 

CYFRYZACJA TELEWIZJI 
Województwo śląskie jest w przededniu cyfryzacji 
telewizji, która polega na zmianie nadawania sygnału 
ze starego – analogowego na nowy, cyfrowy.  

Zakończenie emisji analogowego sygnału telewizji 
naziemnej na obszarze Częstochowy i okolic oraz 
północnej części województwa śląskiego nastąpi  
22 kwietnia 2013 r. 

Cyfryzacja zakończy się 20 maja, wtedy nastąpi 
wyłączenie sygnału analogowego w Katowicach 
i centralnej części województwa. Proces cyfryzacji wymaga 
dostosowania odbiorników telewizyjnych starego typu do 
odbioru sygnału cyfrowego. 

Jeśli masz stary telewizor bez dekodera: 
– kup dekoder DVB-T lub nowy telewizor, 
– podłącz antenę do gniazda w dekoderze, 
– uruchom zestaw, 
– zaprogramuj dekoder. 

Jeśli masz nowy telewizor z dekoderem: 
– podłącz antenę do telewizora, 
– zaprogramuj telewizor wyszukując kanały cyfrowe. 

Trzy dobre rady przy zakupie dekodera: 
1. Nie daj się nabrać domokrążcom oferującym 
„atrakcyjne” ceny! 
2. Dokonaj zakupu u sprawdzonego sprzedawcy. 
3. Przed zakupem poradź się osób, do których masz 
zaufanie. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.cyfryzacja.gov.pl 

Bezpłatna infolinia: 800 007 788. 

DOTACJA NA BUDOWĘ 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków 
o udzielenie dotacji na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tworóg. 

Nabór wniosków już trwa. Ogłoszono go 25 lutego i trwać 
będzie do 22 marca. Formularz wniosku jest dostępny na 
stronie internetowej www.tworog.pl/aktualności. Wnioski 
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg przy 
ul. Zamkowej 16 lub przesłać na podany adres.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki pok. 111 lub pod numerem telefonu 
32/285-74-93 wew. 54. 

UWAGA! 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Urząd Gminy w Tworogu informuje, 
że trwają prace nad zmianami uchwał.  

Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem deklaracji 
do kwietnia. 
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TWG 

KURIER SESJA 
ZMIANY DOTYCZĄCE OŚWIATY 

Podczas obrad 28 sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 
podjęto dwie uchwały, które zmienią zasady 
funkcjonowania przedszkoli w Boruszowicach 
i Kotach. 

Jak podkreślił zastępca wójta, Klaudiusz Wieder 
reorganizacja przedszkoli w Gminie Tworóg została 
poprzedzona dokładną analizą danych dotyczących 
aktualnego stanu placówek oświatowych, danych 
demograficznych oraz oświatowych wydatków 
finansowych. Zaproponowane rozwiązania mają usprawnić 
funkcjonowanie placówek, a dzieci będą mogły korzystać  
z dodatkowych zajęć dydaktycznych czy projektów 
edukacyjnych. Propozycje zmian w gminnym systemie 
oświaty były poddane szerokiej dyskusji podczas 
wspólnego posiedzenie Komisji Rady Gminy Tworóg  
w dniu 18 lutego. Podczas tego spotkania swój głos  
w sprawie wyrazili dyrektorzy oraz nauczyciele 
poszczególnych placówek. 

Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
zostały połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny 
(uchwała nr XXVIII/263/2013). Nowa placówka będzie 
prowadzona przez jednego dyrektora. Takie rozwiązanie 
pozwoli na efektywniejsze zarządzanie, a także lepszą 
dostępność do specjalistów takich jaj pedagog, logopeda 
czy pielęgniarka.  

Choć niejednogłośnie, uchwałą XXVIII/264/2013 
zlikwidowano jednostkę Gminnego Przedszkola w Kotach  
i utworzono w jej miejsce Oddział Zamiejscowy 
Gminnego Przedszkola w Tworogu. Dzięki tej zmianie 
jednodziałowe przedszkole uzyska możliwość poszerzenia 
oferty o dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Dzieci 
uczęszczające do Oddziału w Kotach będą mogły 
korzystać z zajęć organizowanych przez Gminne 
Przedszkole w Tworogu. Dyrektor wielodziałowego 
przedszkola ma wielokrotnie większe możliwości  
w przygotowaniu projektów finansowych ze źródeł 
zewnętrznych np. ze środków unijnych. Niezaprzeczalną 
korzyścią będzie wydłużenie czasu pracy Oddziału  
w Kotach, który będzie funkcjonował w godzinach od 6:30 
do 15:30.  

Po podjęciu uchwały dotyczącej przedszkola w Kotach wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź podziękował radnym za 
rozsądną decyzję. Zdementował pojawiające się w czasie 
prac nad projektem pogłoski o zamiarze sprzedaży 
budynku – Krzywdzące są dla nas opinie, że chcemy 
sprzedać przedszkole w Kotach. To nieprawda! Absolutnie 
nie mieliśmy takiego zamiaru i nigdy tego nie zrobimy – 
podsumował wójt. 

Na wniosek wójta gminy z obrad Rady Gminy wycofano 
punkt „podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół w Tworogu”. Projekt, który zakładał połączenie 
Szkoły Podstawowej w Tworogu z Gimnazjum w Brynku 
został wycofany po wspólnym posiedzeniu 
 

Komisji Rady Gminy 18 lutego. Pomysł połączenia został 
podyktowany potrzebą przyjęcia do szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2014/2015 dzieci 6 letnich. Ponieważ 
tworoska szkoła nie ma warunków lokalowych na 
utworzenie nowych sal lekcyjnych zaproponowano, by 
klasy 6 podstawówki realizowały program w budynku 
Gimnazjum w Brynku. Podczas spotkania zarówno ze 
strony radnych jak i obecnych na posiedzeniu 
przedstawicieli nauczycieli padło wiele argumentów 
przeciwko tej propozycji, po ich wysłuchaniu Wójt wycofał 
projekt uchwały. Rozważono natomiast propozycję 
adaptacji strychu w budynku szkoły podstawowej na sale 
lekcyjne. Wstępny koszt tej inwestycji szacuje się na około 
300tys. zł. Radni zadeklarowali, że wspólnie z wójtem na 
kolejnych posiedzeniach będą szukali w budżecie gminy 
pieniędzy na ten cel. Będzie to trudne zadanie 
wymagające podjęcia decyzji o rezygnacji z innych 
inwestycji. 

NOWE STUDIUM 

Podczas sesji uchwalono nowe Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tworóg (uchwała XXVIII/259/2013). Studium to bardzo 
ważny dokument, który gwarantuje gminie 
perspektywy rozwoju. 

Prace nad tym dokumentem trwały prawie dwa lata. 
Projekt studium był wyłożony do publicznego wglądu, 
odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami. W wyniku 
wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu 
wpłynęły 162 uwagi. Po ich przeanalizowaniu 67 uwag 
zostało uwzględnionych, w tym 31 uwag uwzględniono 
częściowo, 64 uwagi zostały nieuwzględnione. Prawie 
wszystkie dotyczyły wyłącznie przeznaczenia terenów pod 
zabudowę mieszkaniową i letniskową, a nieliczne 
wprowadzenia terenów zabudowy usługowej. 
Wnioskowano również o usunięcie projektowanego 
przebiegu drogi S11.  

Nowe studium przede wszystkim zmieniło obszar gminy 
poprzez poszerzenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową. Przybyło ponad 600 hektarów 
terenów pod zabudowę. Satysfakcjonującym dla 
mieszkańców jest również fakt, iż zrezygnowano 
w studium z wyznaczenia śladu drogi S11. Głównymi 
założeniami nowego dokumentu jest wzmocnienie rangi 
wsi jako lokalnych ośrodków usługowych, rozwój bazy 
turystycznej, tworzenie ładu przestrzennego poprzez 
wskazanie stref urbanizacji. 

Choć studium jest podstawą do rozwoju gminy 
w przyszłych latach, należy pamiętać, że nie jest ono 
aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że nie można na 
jego podstawie starać się o wydanie pozwolenia na 
budowę. Dokumentem, który daje taką możliwość jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Miejscowe plany będą opracowywane na podstawie 
nowego Studium w latach przyszłych. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PRZEPIS NA UDANĄ WIELKANOC 

Zaczyna się od wiosennych porządków i zakupów, 
potem, gdy w domach panuje już wzorowy ład,  
w oknach wiszą świeże firanki, a na dworze nieśmiało 
zaczyna świecić słońce, nadchodzi pora na 
wprowadzenie do mieszkań świątecznego nastroju. 
Ale jak? Maria Dobosz z Wesołej od 40 lat robi to  
w niezmienny sposób. Kupuje jajka, farby, wosk 
pszczeli i tworzy pod dyktando swojej wyobraźni 
barwne i pełne życia kroszonki.  

– To nie jest nasza rodzinna tradycja – od razu zaprzecza 
pani Maria. Po raz pierwszy barwione kroszonki zauważyła 
u swojej koleżanki. Tak ją zafascynowały, że postanowiła 
spróbować swoich sił. Nie od razu wychodziły, ale  
z czasem efekty były coraz lepsze. – Człowiek powoli 
dochodzi do wprawy. Bywa, że zajmuje to nawet pięć lat – 
mówi. Ale jak zapewnia, choć wymaga to cierpliwości  
i wysiłku, warto trochę poćwiczyć. Wprawna ręka jest  
w stanie ozdobić nawet sto jajek przed świętami. Tak też 
bywało w domu państwa Dobosz. Już dwa tygodnie przed 
świętami pachniało u nich Wielkanocą, czyli w tym 
przypadku roztopionym pszczelim woskiem. Choć 
kolorowych jajek z każdym dniem przybywało, najczęściej 
większość z nich wędrowała do znajomych i przyjaciół. – 
Na ostatnią chwilę robiłam coś dla siebie. Zdarzało się też, 
na stole zostały te nieudane. Tak to już jest, szewc bez 
butów chodzi – mówi śmiejąc się. Dzisiaj, mimo, że zapach 
wosku wywołuje ból głowy, pani Maria nadal skrupulatnie 
wybiera jajka i przygotowuje chociaż kilka sztuk. Na 
świątecznym stole nie może przecież zabraknąć 
własnoręcznie wykonanych ozdób.  

Nas zaprasza do kuchni, gdzie stoją kolorowe farby  
i wyselekcjonowane, ugotowane jaja, koniecznie białe. Nad 
piecykiem podgrzewa się roztopiony wosk. – Dziś kupuję  
w sklepach gotowe świeczki woskowe, kiedyś trzeba było 
kombinować – wspomina. Pani Maria bierze do ręki zwykły 
ołówek. – W rysik wbijam szpilkę z okrągłą główką w taki 
sposób, żeby nie wypadała – wyjaśnia pokazując swoje 
narzędzie pracy. Kolejny krok to malowanie woskiem 
wzorów. – Maczamy główkę szpilki  
w odpowiednio podgrzanym wosku i tworzymy finezyjne 
wzory. Im gęściej naniesione, tym ciekawszy efekt – 
opowiada artystka.  

– Wystarczy posłuchać wyobraźni. Jeśli chodzi o tworzenie 
wzorów, nie ma żadnych reguł. No może prócz jednej. 
Trzeba to robić bardzo szybko, bo wosk momentalnie 
twardnieje – radzi. W jej rękach cały proces wygląda jak 
banalnie łatwa zabawa szpilką i woskiem. Równe wzorki 
powstają niemal natychmiastowo i jak na rozkaz od razu 
twardnieją. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. To 
trudna sztuka wymagająca „pewnej” ręki i cierpliwości. 

Na blacie czeka już szereg kolorowych farb. – Mogą to być 
najzwyklejsze farby do barwienia jajek kupione w sklepie 
lub naturalne barwniki w postaci wywaru z łupin cebuli, czy 
kory dębu i brzozy – wyjaśnia wkładając do barwnika 
wzorzyste jajko. Pozostaje chwilę poczekać i wyjąć. 
Kroszonki są już prawie gotowe. Ostatnim etapem całego 
procesu jest wytopienie wosku. – W tym celu zapalam
świeczkę. Jajko ustawiam nad płomieniem i czystą ścierką 
wycieramy topiący się wosk. W efekcie pozostają białe 
wzorki – demonstruje efekt swojej pracy widoczny na 
naszej okładce. 

ZRÓB SOBIE JAJA! 

15 marca o godz. 17:00 

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
odbędą się warsztaty rękodzielnicze.  

Tym razem uczestnicy będą mieli okazję 
nauczyć się zdobienia jaj wielkanocnych 

techniką decoupage.  

Koszt – 15 zł. 

 

Foto. Maria Dobosz próbowała różnych sposobów na relaks. Haftowała, 
wyszywała, zainteresowała się nawet papierowymi kwiatkami. – To 

jednak nie dla mnie – twierdzi, pozostając wierna zdobieniu woskiem 
jajek. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
RÓŻE RÓŻAŃCOWE  
Z TWOROSKIEJ PARAFII 

Do Polski modlitwa różańcowa dotarła  
w średniowieczu, natomiast w XIX w. zaczęto 
propagować formę modlitwy zwaną Żywym Różańcem. 
Uczestnictwo polega na przynależności do grupy 
zwanej „Różą” (różaniec: z łac. rosarium, czyli ogród 
różany). W parafii św. Antoniego w Tworogu mamy 
obecnie 12 „róż różańcowych” zrzeszających łącznie 
240 osób.  

Do 1971 r. w Tworogu działała tylko grupa męska. Do 1970 
r. na jej czele stał Johann Piecuch. Zastąpił go Jan Lendel, 
który sprawował funkcję do 1984 r. Po nim 
przewodniczącym został Bernard Żelosko. Ze względu na 
stan zdrowia zrezygnował w 2009 r., a rolę przejął Werner 
Knopp, który opiekuje się męską grupą do dzisiaj. 

1971 r. okazał się przełomowym momentem dla koła 
różańcowego. – Siostra Flora z tworoskiego Zakonu 
Służebniczek Najświętszej Marii Panny nakłoniła mnie  
i moją mamę do założenia grupy żeńskiej – mówi obecna 
przewodnicząca koła, Maria Huras. Tego samego roku 
powstały dwie pierwsze grupy żeńskie w Nowej Wsi 
Tworoskiej. Kolejne cztery oficjalnie założono trzy lata 
później. W tym czasie każda „róża” liczyła po piętnaście 
osób. W 1985 r. istniało już dziesięć „róż różańcowych”,  
a w 1991 r. doszła jedenasta. Od 2002 r. do dzisiaj 
funkcjonuje łącznie dwanaście grup. Po modyfikacji 
różańca przez papieża Jana Pawła II każda składa się  
z dwudziestu osób. – Przewodniczącą od założenia 
pierwszych grup tj. od 1971 r. była Engelberta Polotzek. Ze 
względu na wiek mamy, w 2007 r. przejęłam wszystkie 
grupy – mówi Maria Huras. Rolę przewodniczącej pełni do 
dziś, a opiekunami poszczególnych grup żeńskich  
i męskich są: Maria Huras, Elżbieta Pietrzyk, Róża 
Jendrysik, Róża Dziuba, Bożena Szatanik, Teresa 
Wrzeciono, Joanna Kampa, Bernadeta Gansiniec, Cecylia 
Bambenek, Maria Gansiniec, Krystyna Poloczek i Werner 
Knopp.  

Czym się zajmują członkowie koła? Przede wszystkim 
modlitwą różańcową. Obowiązkiem jest codzienne 
odmawianie przynajmniej jednej dziesiątki różańca (każdy 
członek grupy odmawia „swoją tajemniczkę”). W ten 
sposób jedna „róża” odmawia cały różaniec złożony 
z dwudziestu tajemnic. W pierwszą sobotę miesiąca 
spotykają się na mszy świętej za członków „róż 
różańcowych”, ich rodzin i zmarłych członków koła. Przed 
Wielkanocą i dniem Wszystkich Świętych pamiętają o tzw. 
„zaleckach”, czyli modlitwach zalecanych za zmarłych 
członków Żywego Różańca. – Jeżeli ktoś z koła umiera, 
delegacja towarzyszy mu podczas pogrzebu. Na trumnie 
układamy różaniec i odmawiamy dziesiątkę różańca –
wyjaśnia Maria Huras. 

Żywy Różaniec jest cichym wsparciem dla parafii. 
Dobrowolne składki członkowskie są przeznaczane m.in. 
na comiesięczne msze święte, kwiaty przy ołtarzach 
Bożego Ciała i remonty. – Regularnie wspieramy misje, 
dwukrotnie złożyliśmy ofiarę na powodzian (1997 r., 
2001 r.), wsparliśmy finansowo remont płotu probostwa 
(2000 r.), dachu probostwa (2007 r.), malowanie kościoła 
(2004 r.)., renowację zabytkowych organów (2011 r.), 
zakupiliśmy komżę (2001 r.), złożyliśmy datek na relikwie 
siostry Faustyny (2002 r.) – wymienia skrupulatnie 
przewodnicząca „róż różańcowych”. W 2000 r. sfinansowali 
sztandary dla Marianek i „róż różańcowych”. – Oj było 
z tym trochę roboty. Jedynie wizerunek Matki Bożej 
Różańcowej został namalowany przez siostry zakonne, 
natomiast pozostałe prace, m.in. naszywanie, szycie 
czterech sztandarów, robiłam własnoręcznie z córkami 
Anną i Elżbietą – wspomina Maria Huras. Chorągwie 
uczestniczą we wszystkich kościelnych uroczystościach. 
Ponadto od 1978 r. koło składa ofiary na prymicje księży 
z naszej gminy.  

Szczególnym momentem w roku jest październik. 
W trzeci weekend tego miesiąca członkowie koła biorą 
udział w rekolekcjach na Górze św. Anny, tydzień 
wcześniej odbywa się dzień skupienia róż różańcowych 
diecezji gliwickiej w Rudach Wielkich. – Biorę w nim udział 
wraz z żoną i kilkoma członkami rodziny – mówi opiekun 
grupy męskiej, Werner Knopp. 

W RADZIONKOWIE NA PODIUM! 

24 stycznia 2013 r. w Mistrzostwach Powiatu 
Tarnogórskiego Koszykówki, drużyny chłopców i dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej w Tworogu zajęły II miejsce, 
ulegając nieznacznie w finałach. Wyniki: 

SP Tworóg – dziewczęta - SP Rojca – dziewczęta: 26:34 
SP Tworóg – chłopcy - SP 1 Radzionków – chłopcy: 23:24 

Więcej informacji na stronie internetowej naszej szkoły: 
http://www.sptworog.gornyslask.pl 

 

 
Foto. Róże różańcowe doczekały się pamiątkowej „Księgi Żywego 

Różańca”. Póki co jej kartki są puste, ale wkrótce zostaną w niej opisane 
wszystkie grupy. 
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ODWIEDZAJĄC KAPLICĘ 
BOŻEGO GROBU W POTĘPIE 

Ciemnice i Boże Groby przygotowywane w naszych 
kościołach są nieodłącznym elementem polskich 
obchodów Triduum Paschalnego. Tradycja 
nawiedzania Grobu Bożego wywodzi się z Jerozolimy, 
gdzie istniał zwyczaj gromadzenia się w miejscach 
najważniejszych wydarzeń Zbawczych. Dziś Boży Grób 
ma pomóc wiernym w przeżywaniu największej 
tajemnicy wiary – męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa.  

Dla wiernych szczególnym dniem gromadzenia się wokół 
Grobu Pańskiego jest Wielka Sobota. We wszystkich 
kościołach w tym dniu to miejsca pięknie udekorowane  
i licznie nawiedzane. My zachęcamy do nawiedzenia 
Grobu Bożego nie tylko w Wielką Sobotę. Szczególnie, że 
w naszej okolicy mamy Kaplicę Grobu Bożego 
wybudowaną na wzór Grobu Jerozolimskiego. Kaplica 
stała się „perłą” pobliskiej Potępy, a zbliżająca się 
Wielkanoc to świetna okazja, by przypomnieć historię tego 
miejsca.  

Kaplica jest ozdobą miejscowości już od 340 lat. Powstała 
w 1672 roku z inicjatywy hrabiego Georga Leonarda 
Colony jako wotum dziękczynne za ocalenie mu życia. 
Ciekawostką jest fakt, iż w całej Europie znajduje się tylko 
17 podobnych kaplic, wiernie odzwierciedlających wzór 
kaplicy z Jerozolimy, w Polsce natomiast są tylko trzy takie 
kaplice, w tym właśnie Kaplica Bożego Grobu w Potępie.  

Plan sanktuarium przypomina zarówno wzory z Jerozolimy, 
jak i Głogówka (gdzie znajduje się podobna kaplica) – jest 
prostokątny z pięciobocznym zamknięciem od strony 
zachodniej. Elewacja kaplicy ukształtowana jest z 10 
drewnianych kolumn. Składa się z dwóch pomieszczeń. 
Pierwsze zwane jest przedsionkiem Anioła, drugie to 
kwadratowa komora grobowa o sklepieniu krzyżowo-
kolebkowym. We wnętrzu kaplicy znajduje się drewniany 
ołtarz barokowy. Pod mensą umieszczono figurę Jezusa 
Chrystusa spoczywającego w grobie. Figura jest 
wyrzeźbiona z drewna, polichromowana, o wymiarach 
dorosłego człowieka. Dach jest pokryty gontem.  

W ubiegłym roku za sprawą proboszcza parafii św. app. 
Piotra i Pawła w Kotach oraz parafian, zostało odnowione 
wnętrze Kaplicy.  

Prace remontowe trwały od 18.03.2012 do 5.06.2012 roku. 
Wzięła w nich udział firma pana Matuszka, a także 
miejscowi fachowcy: stolarz, murarz, ślusarz, elektryk. 
Ks. Marcin Kwoczała z radością przyznaje, że podobnie 
jak podczas remontu kościoła parafialnego w 2011 roku, 
tak i tym razem parafianie chętnie służyli pomocą, a pracy 
było sporo. Zbito zgrzybiały tynk i zabezpieczono mury
przed wilgocią i grzybami. Stare farby zostały usunięte, 
rozebrano także boazerię. 

Wnętrze kaplicy zostało wymalowane na biało i granatowo, 
a sklepienie ozdobiono złotymi gwiazdami. Na uwagę 
zasługują też nowe siedzenia z obramowaniami w formie 
sedilli i z oparciem zdobionym wyciętymi techniką laserową 
jerozolimskimi krzyżami. Stacje Drogi Krzyżowej otrzymały 
nowe ramki. Przebudowie uległo również oświetlenie 
kaplicy. Zamontowano lampy ledowe. Tabernakulum 
otrzymało nowe miejsce i zostało podświetlone. Figura 
Jezusa Chrystusa w grobie również została podświetlona. 
Wnętrze zdobią nowe lampy z krzyżem jerozolimskim. 
Większość zmian dokonanych w tym miejscu jest 
autorstwa ks. Marcina Kwoczały.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Wszystkie zostały przeprowadzone za zgodą i akceptacją 
Kurii Diecezjalnej i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Instytucje te dokonały również odbioru, który 
przebiegł bez zastrzeżeń. Na zewnątrz natomiast 
wymienione zostały niektóre elementy chodnika 
dębowego. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie modlitwa 
i bezinteresowne zaangażowanie wielu parafian, a także 
osób z poza parafii – mówi proboszcz. Oprócz zmian 
dotyczących wystroju kaplicy został wydany folder oraz 
książeczka pt. „Boży Grób” przedstawiająca historię tego 
niezwykłego miejsca. Wydano też teksty Drogi Krzyżowej, 
z których wierni mogą korzystać podczas nawiedzania 
kaplicy. Ukoronowaniem wszystkich prac remontowych, 
było odnowienie monstrancji i pozłocenie kielicha oraz 
puszki kielichowej. 

Znajduje się tutaj specjalny zeszyt, do którego pielgrzymi 
mogą wpisywać swoje prośby i podziękowania. Kaplica 
Grobu Bożego w Potępie jest otwarta dla wiernych 
codziennie do wieczora.  

Więcej informacji dotyczących historii Kaplicy Bożego 
Grobu w Potępie oraz fotorelacja z prac remontowych na 
stronie internetowej parafia.koty.prv.pl 



8 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
PO NIEMIECKU O NAS, 
ŚLĄZAKACH 

„Oberschlesisches Landesmuseum” w Ratingen to 
największe w Zachodnich Niemczech muzeum 
poświęcone historii i kulturze Górnego Śląska. 
Powstało, by zachować dziedzictwo kulturowe tego 
regionu – dziś należącego do Polski i Czech, 
historycznie jednak mającego wiele wspólnego  
z naszymi zachodnimi sąsiadami. Dlaczego o nim 
piszemy? Bo istnieje wiele powodów by je odwiedzić. 
Opowie o nich Leonard Wons, pracownik muzeum 
pochodzący z naszej gminy. 

Nasz przewodnik po niemieckim muzeum wychował się  
w przysiółku Wesoła. Do dzisiaj mieszka tam jego matka. 
Do Niemiec wyjechał w 1996 r. Mimo, że zamieszkał poza 
granicami Śląska i kraju, nie zapomniał o rodzinnych 
stronach. Dziś działa na rzecz upowszechniania i promocji 
śląskiej kultury w Niemczech. Ze względu na znajomość 
języka polskiego współpracuje z polskimi placówkami, 
które na czas wystawy udostępniają poszczególne 
eksponaty. Projektuje również foldery reklamowe muzeum 
i wystaw.  

Jedną z ważniejszych form działalności tego miejsca są 
regularnie organizowane wyjazdy na Dolny i Górny Śląsk. 
W lutym nasz rozmówca oraz dyrektor muzeum i znawca 
Górnego Śląska, dr Stephan Kaiser odwiedzili m.in. 
Wrocław, Knurów, Bytom, Zabrze i Katowice. W ten 
sposób utrzymywany jest kontakt ze śląskimi ośrodkami 
kulturowymi, co pozwala na wypożyczanie eksponatów, 
poszerzenie wiedzy i pogłębienie współpracy. 

Niedawno, bo w styczniu, odbył się wykład poświęcony 
Oscarowi Troplowitz. – Krem Nivea z pewnością każdy 
zna. Mało kto jednak wie, że wymyślił go właśnie on, 
Ślązak urodzony w Gliwicach – mówi. Wynalazca żył na 
przełomie XIX i XX w. Pochodził z cieszącej się 
szacunkiem, zamożnej żydowskiej rodziny. Studiował 
farmację we Wrocławiu. Kierunku jednak nie ukończył, 
przeniósł się do Heidelberga, gdzie w 1888 r. uzyskał
doktorat z filozofii. Przełomowym momentem w jego życiu 
był zakup zakładu dermatologicznego w Hamburgu. 
Naukowiec szybko go zmodernizował i zmechanizował
procesy produkcyjne. W 1891 r. zakłady Troplowitza 
odwiedził znajomy stomatolog z Gliwic, dr Florisa. To dla 
niego stworzył pierwszą na świecie pastę do zębów.
Kolejnym sukcesem był samoprzylepny plaster
opatrunkowy. Produkt szybko rozpowszechnił się na
świecie. Produkował też mydła medyczne i toaletowe.
Udoskonalając jedno z nich uzyskał białe, gładkie, owalne
mydło, które nazwał „nivea” (z łac. białe jak śnieg).
Farmaceuta nie ustawał w wysiłkach. Dążył do stworzenia
pierwszego na świecie kremu. Śnieżnobiały specyfik, który
nie ulega rozwarstwieniu trafił do masowej produkcji
w 1911 r. Chyba nie będzie przesadą stwierdzenie,
że wynalazki tego Ślązaka zrewolucjonizowały świat. 

Muzeum jest skarbnicą podobnych ciekawostek. Równie 
interesująco jest na zewnątrz budynku. Warto zerknąć na 
znajdujące się tam liczne szyldy przedstawiające 
reprezentacyjne dla Górnego Śląska miejsca. – Na jednym 
z nich widnieje ciekawy i cenny obiekt z gminy Tworóg –
zamek w Brynku – opowiada Leonard. 

Odwiedzając krewniaków w Niemczech, warto pamiętać 
o tym miejscu. Przypomina nam, że mieszkamy 
w niezwykle bogatym kulturowo i historycznie miejscu. 
Leonard Wons zaprasza również na stronę internetową 
placówki www.oslm.de. 

Placówka działa od 30 lat. Zajmuje się nie tylko 
organizacją wystaw, ale także wykładów, warsztatów  
i imprez poświęconych kulturze Górnego Śląska. 10 marca 
odbył się jubileusz istnienia muzeum połączony  
z otwarciem najnowszej wystawy pt. „Kroszonki, pisanki, 
naklejanki – Śląskie Jajka Wielkanocne". W zeszłym roku 
tytułowe kroszonki sprowadzono z raciborskiego muzeum. 
Tym razem wystawa będzie efektem współpracy  
z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. – W tym roku mamy 
kilka nowych wystaw, więc pracy jest sporo – mówi 
Leonard. Przygotowywana jest m.in. wystawa „Das 
Vaterland ist frey. 200 Jahre Befreiungskriege” („Ojczyzna 
jest wyzwolona. 200 lat wojen wyzwoleńczych”). – W jej 
ramach przedstawimy również recepcje ówczesnych 
wydarzeń w Polsce. Temu posłużą dwa wywiady, które 
przeprowadziliśmy z dyrektorami Panoramy Racławickiej  
i Muzeum Miejskiego we Wrocławiu – relacjonuje Leonard. 
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„POEZJA BIERZE POCZĄTEK  
ZE WZRUSZENIA 
ROZPAMIĘTYWANEGO  
W SPOKOJU” 

Słowa angielskiego poety Williama Wordsworth’a stały 
się mottem tegorocznego „Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
Brynek 2013”. Uczestnicy sięgali po klasyków, ale  
i twórców współczesnych. Po znane i uznane utwory, 
ale i dzieła niszowe. Przede wszystkim jednak pokazali 
swoją wrażliwość i kawałek siebie.  

– Od recytatorów oczekiwaliśmy emocji, które uczynią ich 
zapamiętanymi. Lista laureatów jest najmniej istotna, bo 
wygrywają wszyscy, którzy zadają sobie trud 
przygotowania, mają odwagę uzewnętrznić własną 
wrażliwość. I za to należą się podziękowania im oraz 
opiekunom, którzy wyzwalają w podopiecznych taką 
potrzebę, kształtują wrażliwość, szlifują talenty – mówi 
nauczycielka Gimnazjum w Brynku Anna Rogala-Goj. 

5 lutego występowała najmłodsza grupa, czyli uczniowie 
szkół podstawowych z klas I-III. Był to wyjątkowy dzień nie 
tylko ze względu na małych uczestników, ale również 
publikę. Recytacji przysłuchiwali się wójt gminy Eugeniusz 
Gwóźdź oraz mamy i babcie uczestników. Drugiego dnia 
jury miało najwięcej pracy. W grupie młodszej (uczniowie 
szkół podstawowych z klas IV-VI) znalazło się aż 23 
uczestników ze szkół w Boruszowicach, Krupskim Młynie, 
z Tarnowskich Gór, Tworoga, Potępy, Wojski oraz  
z MGOK w Woźnikach. 7 lutego przed jury wystąpiła grupa 
najstarsza, czyli gimnazjaliści z Tarnowskich 
Gór, Radzionkowa, Krupskiego Młyna i Brynka. – Był to 
interesujący, wyrównany, osobiście przeżywany dzień, bo 
występowali także nasi uczniowie – przyznaje Anna 
Rogala-Goj.  

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:  

Grupa najmłodsza (uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych) 
I miejsce – Kajetan Paszek ze Szkoły Podstawowej nr 9  
w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Kinga Koza ze Szkoły Podstawowej   
w Tworogu, 
II miejsce – Kinga Drużyńska ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach, 
III miejsce – Adam Gruszka ze Szkoły Podstawowej   
w Boruszowicach, 
Wyróżnienia: Jasmin Kaschuba ze Szkoły Podstawowej   
w Wojsce, Oliwia Grzybek ze Szkoły Podstawowej   
w Wojsce oraz Wojciech Głogowski ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. 

Grupa młodsza (uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych) 
I miejsce – Marta Kot ze Szkoły Podstawowej nr 13  
w Tarnowskich Górach, 
I miejsce – Emilia Rzepka z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Woźnikach, 
II miejsce – Karolina Popielarz ze Szkoły Podstawowej  
w Wojsce, 
 

III miejsce – Daria Bal ze Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
Wyróżnienie – Olaf Łukomski ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach. 

Grupa starsza (uczniowie gimnazjum) 
I miejsce – Aleksandra Uliasz z Publicznego Gimnazjum  
nr 3 w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Jadwiga Beśka z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Tarnowskich Górach, 
II miejsce − Katarzyna Bielecka z Gimnazjum  
o. Wrodarczyka w Radzionkowie, 
III miejsce – Szymon Cogiel z Gimnazjum w Brynku, 
Wyróżnienie – Ewa Biel z Gimnazjum przy Salezjańskim 
Zespole Szkół. 

Organizatorami konkursu są nauczyciele Gimnazjum: 
mgr Eleonora Krywalska, mgr Jacek Klica, mgr Michał 
Gowin, mgr Anna Rogala-Goj oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu.  

NA BALU U KRÓLOWEJ ŚNIEGU 

5 lutego w Gminnym Przedszkolu w Tworogu odbył się 
bal przebierańców poprzedzony sesją zdjęciową 
wszystkich dzieci.  

 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Na balu w „zamku Królowej Śniegu” pojawiły się 
księżniczki, Indianie, kowboje, zwierzątka, elfy, wróżki, 
piraci, Zorro, motylki i wiele innych ciekawych postaci 
z bajek. Muzyka porywała wszystkich do tańca przy 
najmodniejszych przebojach światowych, które znały 
wszystkie przedszkolaki. Zabawę poprowadziło dwóch 
klaunów. Wesoły pociąg poprowadził dzieci przez różne 
kraje, gdzie mogły zatańczyć tańce regionalne lub 
zaśpiewać piosenki.  



10 

 

TAK SIĘ ŻEGNA KARNAWAŁ! 

Trudno sobie wyobrazić ostatki w Wojsce bez tzw. 
„berów”. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia ma już tam 
co najmniej sto lat. Ciągłość tradycji zawdzięczamy 
mieszkańcom, który rokrocznie potrafią zebrać grupę 
osób gotowych, by poświęcić na przygotowania 
mnóstwo czasu i energii.  

Czy się chciało, czy nie koledzy z Wojski już w ostatnią 
niedzielę karnawału musieli się zmobilizować. Spotkali się 
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsce.
Pomiędzy przyszłymi przebierańcami znalazła się pokaźna 
góra słomy z żyta, która w ciągu kilku kolejnych godzin 
diametralnie zmieniła swój wygląd. 

Pierwszy przy słomie siadł Andrzej Dressler, który 
w poniedziałek (11.02) wcielił się w akordeonistę. – Ręce 
będą nas po tym boleć przez kolejny tydzień – mówi. Tuż 
obok ukląkł Marek Pierończyk, znany również jako groźny 
policjant wlepiający w ostatki mandaty. – Najlepiej kręci się 
długą słomę, nie zawsze jednak taką mamy. Ważne, żeby 
robić to zespołowo i zgrać się – twierdzi. Coraz dłuższa 
słoma zmusiła kolejnych właścicieli silnych dłoni do pracy. 
Słomę kręciło ostatecznie ok. 10 osób. Po ok. 4 godzinach 
powrósła były gotowe. W poniedziałek powstały z nich 
nogi, ręce i tułów „bera”. Sporo pracy zaoszczędzono, 
wykorzystując gotową już głowę misia. – Została 
wykonana kilka lat temu. Na szczęście służy do dzisiaj. 
Zrobienie nowej to jakieś 7 godzin pracy – mówią. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Konkursy taneczne, pląsy z balonikiem, nauka nowych 
kroków, przeplatały się przez cały czas wspólnej podróży. 
Dzieci wracały do domów z bagażem wrażeń.  

oprac. Teresa Adamczyk 

TŁUSTY CZWARTEK Z KREPLEM 

Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom  
w ostatni czwartek karnawału towarzyszy nam już od 
kilku wieków. Do najpopularniejszych przysmaków 
zaliczamy pączki. W Szkole Podstawowej w Tworogu 
zjedzono ich około 300 w ramach dnia z edukacją 
regionalną „Jak matka z cerom krepli napiykły”. 

Tegoroczny Tłusty Czwartek w tworoskiej podstawówce 
poświęcony był śląskim zwyczajom ostatkowym z kreplem 
w roli głównej. 7 lutego o godz. 9 na sali gimnastycznej SP 
w Tworogu miało miejsce spotkanie klas 1-3  
z przedszkolakami, którego celem było kultywowanie 
ogólnopolskiej tradycji tłustoczwartkowej oraz integracja 
przedszkolaków ze środowiskiem szkolnym.  

Następnego dnia już o 5 rano rozpoczęto „ubieranie” 
niedźwiedzia. Po raz kolejny został nim Marcin Żyta. 
Dodajmy, że kostium waży ok 30 kg, a jego właściciel nosi 
go przez cały dzień, aż do zabawy ostatkowej.  

Ze względów lokalowych Szkoła Podstawowa w Tworogu 
nie posiada stałego miejsca ekspozycji – muzeum 
szkolnego, izby tradycji, dlatego też często organizowane 
wystawy tematyczne pokazywane są na holu dolnym 
szkoły. Z okazji Tłustego Czwartku zorganizowano 
wystawę „W starej kuchni mojej babci”. Eksponaty 
pochodziły ze zbiorów prywatnych, były to sprzęty nadal 
używane lub „odstawione na półkę”. Wszystkim osobom, 
które wypożyczyły szkole sprzęty bardzo dziękujemy. 

Dzieci z przedszkola w Tworogu wystąpiły w śląskich 
strojach ludowych. Była muzyka, tańce i konkursy gwary 
śląskiej. Nie zabrakło także tradycyjnych dekoracji  
i sprzętów domowych, dzięki którym mogliśmy się poczuć 
jak w prawdziwej śląskiej kuchni. Na stole oczywiście 
królowały paczki. Tłustoczwartkowe świętowanie 
zakończyło się zjedzeniem słodkiego krepla, bo podobno  
w ten sposób zapewniamy sobie szczęście na cały rok. 
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W latach siedemdziesiątych działały punkty biblioteczne 
w poszczególnych sołectwach. Punkty te funkcjonowały
w świetlicach, remizach strażackich oraz klubach RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”. Punkt biblioteczny w miejscowości  
Koty działał do roku 1989.  

W wyniku kolejnych zmian administracyjnych 
i terytorialnych w kraju (rok 1973: likwidacja gromad 
i utworzenie gmin; rok 1975: zmiana zasad podziału 
terytorialnego z organizacji trzystopniowej na 
dwustopniową, likwidująca powiaty; rok 1977 łączenie 
małych gmin) gmina Tworóg została połączona z gminą  
Krupski Młyn. W wyniku tych zmian również sieć  
biblioteczna ulegała zmianom. W roku 1989 w skład 
Gminnej Biblioteki Publicznej wchodziły filie w Wojsce,  
Boruszowicach, Ziętku oraz utworzona w tym samym roku  
filia w Potępie. W roku 1991, w wyniku podziału  
terytorialnemu gmin, filie w Ziętku i w Potępie zostały 
włączone do nowo utworzonej gminy Krupski Młyn. Od 
1991 roku po dzień dzisiejszy sieć biblioteczna to centrala 
w Tworogu i filie w Boruszowicach i w Wojsce. 

Z dniem 01.01.1993 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tworogu Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/178/92 z dnia 26 
listopada 1992 roku została połączona z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Tworogu, przyjmując nazwę Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. W tej strukturze działa do 
chwili obecnej. 

Rok 2012, po sześćdziesięciu latach działalności Biblioteki, 
zamknął się stanem księgozbioru w liczbie 15959
woluminów. Zarejestrowano ogółem 805 czytelników. 
Udostępniono 12800 woluminów. Bibliotekę odwiedziło
7919 czytelników. Obecnie placówka może poszczycić się 
bogatym księgozbiorem, zaspokajającym potrzeby jej 
czytelników. Posiada trzy stanowiska z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. Zbiory są opracowywane 
w programie bibliotecznym Sowa2. Każdy mieszkaniec nie 
wychodząc z domu, może sprawdzić czy w tworoskiej 
bibliotece znajduje się szukana książka. Aby skorzystać 
z katalogu, wystarczy wejść na stronę internetową 
www.tworog-gbp.sowwwa.pl. 

Renata Kościelny 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.VI 

Kontynuując cykl omawiający zdrowe odżywianie 
zapraszam do lektury kolejnego artykułu, który dziś 
poświęcony jest zasadzie: mięso spożywaj z umiarem, 
zastępuj je rybami. 

Spożywane przez nas mięso może pochodzić z uboju 
zwierząt rzeźnych trzody chlewnej i bydła, jest to tzw. 
mięso czerwone i z uboju drobiu, głównie kurczaków 
i indyków i nazywamy je mięsem białym. 

Niezależnie od pochodzenia mięso jest pod wieloma 
względami cenne, ponieważ dostarcza 
pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B, 
szczególnie B1,B12, PP oraz łatwo przyswajalnego żelaza. 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

W grupie znaleźli się również Leszek Hospod grający na 
bębnie, Daniel Popielarz z Teufelsgeige (tzw. diabelskie 
skrzypce), myśliwy, czyli Wojtek Lachowicz, baba – Rafał 
Jaworek oraz po raz pierwszy biorący udział w zabawie 
Daniel Dressler w roli poganiacza. Przebierańcy przez cały 
dzień odwiedzali domostwa, by gospodynie mogły 
zatańczyć z misiem i „ukraść” na szczęście trochę słomy.  

Na zabawie ostatkowej w barze „Myśliwskim” grupa 
pojawiła się ok. godz. 20. Powitano ich oklaskami  
i wiwatami. Okrążeni przez mieszkańców wsi, zagrali po 
raz ostatni na instrumentach, a ber odtańczył swój 
ostatkowy taniec.  

Mieszkańcy Wojski, jak co roku, stanęli na wysokości 
zadania i postarali się o pomysłowe, oryginalne i zabawne 
kostiumy, a ci, którzy nie zdążyli się przebrać nadrabiali na 
parkiecie. Nie zabrakło nagród za najciekawsze kostiumy. 
Bezkonkurencyjna okazała się para przybyszów z bajki, 
czyli Shrek i książę. Uznanie zdobyła też para jajek 
niespodzianek, radar, Holenderka i „stary dziadek”. 
Zabawę ostatkową w Wojsce zorganizował sołtys i rada 
sołecka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu. Organizatorzy dziękują właścicielom baru 
„Myśliwskiego” za pomoc w przygotowaniu imprezy.  

Zdjęcia z wodzenia niedźwiedzia i zabawy ostatkowej 
znajdziecie na stronie www.twg-kurier.pl. 

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W TWOROGU – 
HISTORIA  

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu działa od 15 
lutego 1949 roku, pierwszy zapis w księgach 
inwentarzowych opieczętowany jest owalną pieczęcią 
z godłem o treści „Zarząd Gminy Tworóg powiat 
Gliwice”. 

Od roku 1954 nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki 
Publicznej, co związane było z podziałem 
administracyjnym kraju – utworzeniem gromad w miejsce 
gmin. Swą pierwszą siedzibę miała w prywatnym domu 
państwa Kostyrów – obecnie ulica Zamkowa 25. Kolejną 
siedzibą od roku 1956 był Zamek – obecna siedziba 
Urzędu Gminy. W roku 1980 Bibliotekę przeniesiono do 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie znajduje się do 
chwili obecnej. 
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Ryby morskie zawierają dodatkowo więcej cennych 
pierwiastków, z których najważniejszy to jod, regulujący 
pracę tarczycy. 

Pisząc o rybach muszę wspomnieć o jednej bardzo 
popularnej w Polsce, której zdaniem żywieniowców 
powinno się unikać, a chodzi o pangę. Jej atuty to niska 
cena i brak charakterystycznego „rybiego” zapachuZ ale 
z czegoś to wynika. Panga dostępna w naszych sklepach 
to ryba słodkowodna hodowana w specjalnych 
gigantycznych klatkach zanurzonych w wietnamskiej 
bardzo zanieczyszczonej rzece Mekong. Ryba ta ma 
niewielkie wymagania i bardzo szybko szprycowana 
różnymi środkami m. in. antybiotykami osiąga dużą masę 
(1,5 kg w 6 tygodni). Taki sposób hodowli pozbawia ją 
wszystkich wartości, dla których powinniśmy jeść ryby. 
Liczne badania potwierdzają, że jej mięso zawiera tylko 
białko, sól i wodę oraz zanieczyszczenia rzeki Mekong, 
która zbiera ścieki ze 100 ośrodków przemysłowych.  

W związku z tym, że zbliżają się Święta podczas których 
na naszych stołach króluje mięso pod różnymi postaciami,
życzę wszystkim trafnych wyborów podczas zakupów oraz 
kreatywności przy sporządzaniu potraw wielkanocnych.  

mgr inż. Elżbieta Zawartka
technolog żywności iżywienia człowieka

PRZEPIS NA PASZTET DOMOWY 

Święta już wkrótce, pora zaplanować świąteczne 
menu. Poniżej podajemy sprawdzony przepis na 
domowy pasztet, który świetnie smakuje na ciepło 
i zimno, podawany na kanapkach i nie tylko. 
Spróbujcie sami! Przepis nie jest trudny, za to efekt 
zadowoli wymagające podniebienie.  

Składniki:  

mięso i jarzyny z rosołu; 2 duże cebule; 20 dag wątróbki 
z drobiu; 25 dag gotowanego boczku; 2 łyżki bułki tartej; 
2 jajka; sól; pieprz; ostra mielona papryka; roztarte 
w dłoniach ulubione zioła; tłuszcz do wysmarowania formy; 
bułka tarta do posypania formy; oliwa lub olej.  

Przygotowanie: 

Na lekko rozgrzanym tłuszczu podsmażamy posiekaną 
cebulę, gdy się zeszkli, odsuwamy na boki. Na patelnię 
dodajemy wątróbkę i mieszając podsmażamy 3-4 min. 
Odstawiamy do wychłodzenia. 

Przez maszynkę do mięsa przepuszczamy dwukrotnie 
mięso z rosołu, jarzyny, pokrojony boczek oraz 
podsmażoną wątróbkę z cebulą. Do masy dodajemy jajka, 
bułkę tartą i przyprawy.  

Masę przekładamy do podłużnej formy i wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do temperatury ok. 200 stopni. 
Pieczemy godzinę lub nieco dłużej. 

Smacznego! 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Zwracam uwagę szczególnie na żelazo, gdyż jest to 
pierwiastek, który w organizmie człowieka pełni ważną 
funkcję, mianowicie bierze udział w wytwarzaniu 
hemoglobiny i niektórych enzymów oraz w procesach 
oddychania komórkowego. Żelazo, które występuje  
w mięsie jest bardzo dobrze wchłaniane. Skutki 
niedoborów żelaza obserwuje się bardzo często u osób, 
które rezygnują z mięsa, a nie wprowadzają do swojej 
diety produktów, które będą uzupełniały braki tego 
pierwiastka.  

Sporządzając potrawy należy wybierać tylko chude gatunki 
mięs, aby ograniczyć spożycie cholesterolu i nasyconych 
kwasów tłuszczowych, których w tłuszczu zwierzęcym jest 
bardzo dużo. Ogólnie rzecz biorąc wieprzowina jest 
bardziej tłusta od wołowiny, ale ta ostania nie cieszy się  
w naszym kraju powodzeniem ze względu na wysoką 
cenę. Poza tym mięso wołowe dostępne w polskich 
sklepach często pochodzi z uboju starych zwierząt, dlatego 
po obróbce kulinarnej jest twarde i suche. 

Nieco odmienną wartość ożywczą posiada mięso 
drobiowe. Mięso białe jest bardziej delikatne w swojej 
strukturze, czyli łatwiej strawne, zawiera mniej tłuszczu,  
a więc i mniej cholesterolu, poza tym jest on 
umiejscowiony pod skórą, przez co daje się łatwo 
oddzielić. 

Wielokrotnie spotkałam się z opinią mówiącą, że mięso 
kurczaków (brojlerów) może szkodzić zdrowiu ze względu 
na hormony i antybiotyki dodawane do paszy. Fakty są 
takie, że brojler, aby osiągnąć swoją masę ubojową 
potrzebuje 5-6 tygodni, to bardzo krótko i rzeczywiście bez 
specjalistycznej paszy jest to niemożliwe. Jednak dodatek 
hormonów i antybiotyków szkodliwych dla zdrowia 
człowieka jest zakazany. Nigdy jednak nie mamy 
pewności, czy hodowca nie stosuje nielegalnych praktyk, 
dlatego trzeba przyjrzeć się nieco tuszce, którą chcemy 
kupić. Należy unikać kurczaków przerośniętych i z dużą 
ilością widocznego tłuszczu. Tłuszcz taki najlepiej usunąć, 
bo właśnie w nim gromadzą się pozostałości po 
hormonach i antybiotykach. Najbezpieczniejszym 
elementem kurczaka są piersi. Mięso tak żywionych 
brojlerów może szkodzić szczególnie niemowlętom  
i małym dzieciom, dlatego lepiej zrezygnować z podawania 
go maluchom. Może ono wywoływać niestrawności lub 
alergie, natomiast nie znalazłam informacji na temat badań 
potwierdzających obiegową opinię, że może przyspieszać 
dojrzewanie dziewczynek.  

Dobrą alternatywą dla mięsa zwierząt są ryby, które 
powinny być spożywane co najmniej dwa razy w tygodniu. 
Podobnie jak mięso zwierząt rzeźnych zawierają one 
białko pełnowartościowe, ale pozbawione są cholesterolu. 
Tłuszcz rybi zwany tranem jest bardzo cenny, gdyż 
dostarcza nam nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny 
Omega-3 oraz dobrze przyswajalną witaminę D, dlatego  
w odróżnieniu od mięsa czerwonego najlepiej wybierać 
ryby tłuste takie jak: halibut, łosoś, węgorz, tuńczyk, śledź, 
makrela, sardynka, szprot. Jak ważne są kwasy Omega-3 
dla organizmu to materiał na oddzielny artykuł. Większą 
wartość odżywczą posiadają ryby morskie, do których 
zaliczamy m.in. łososia, makrelę, tuńczyka, śledzia, 
halibuta, dorsza, szproty. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
2013 ROK – CZAS ZMIAN NA 
LEPSZE 

Ubiegły rok pod względem inwestycyjnym można 
uznać za udany dla naszej gminy. 2013 r. zapowiada 
się nie mniej interesująco. Na horyzoncie dwa 
poważne remonty: tworoskiego zamku, w którym 
mieści się Urząd Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu.  

URZĄD GMINY 

– Historycznym zadaniem inwestycyjnym jest 
„Rewitalizacja obiektu Urzędu Gminy wraz z obejściem”, 
na które Gmina Tworóg uzyskała dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach 
inwestycji przewidziano wymianę pokrycia dachowego, 
remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. W drugim 
etapie tej inwestycji w przyszłym roku przewidziana jest 
budowa parkingu – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Znany 
jest już wykonawca pierwszego etapu rewitalizacji.  
W przetargu brały udział cztery firmy, wygrała Firma 
Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski  
z Gniezna. 28 lutego podpisano z wykonawcą umowę. 
Zakończenie robót zaplanowano na 20 lipca tego roku. 
Koszt remontu brutto to 830 063,97 zł. 

Wśród najważniejszych zadań znalazło się też 
wzmocnienie fundamentów budynku, jego ankrowanie, 
przebudowa komina, usunięcie pęknięć na ścianach 
i wymiana instalacji elektrycznej.  

Po wykonaniu wymienionych prac można się zastanowić 
nad kolejnymi potrzebami, tj. dociepleniem ścian wraz 
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a w przyszłości 
również nad remontem dużej sali.  

CO JESZCZE? 

Bieżący rok ma przynieść poprawę bezpieczeństwa na 
drogach i chodnikach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad dokończy modernizację DK 11. 

Gmina planuje budowę nowych chodników przy drogach 
gminnych w Brynku oraz kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brynek. 

Przypominamy, że wiosną zostanie otwarty nowy dworzec 
autobusowy w Tarnowskich Górach o nazwie „Przystanek 
Europa”. – Czuję wielką satysfakcję, że Gmina Tworóg 
będąca częścią Międzygminnego Związku Komunikacji 
Pasażerskiej współuczestniczy w tym wielkim zamierzeniu 
inwestycyjnym. Cieszę się, że jako Członek Zarządu 
MZKP w części przyczyniłem się do tej historycznej 
i ponadlokalnej inwestycji, która już stała się symbolem 
konstruktywnej współpracy gmin członkowskich Związku. 
Podnosimy jakość i standard komunikacji wykorzystując 
środki Unii Europejskiej– mówi Eugeniusz Gwóźdź.  

STOWARZYSZENIE O TYM,  
CO BYŁO I BĘDZIE 

26 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyło się zebranie walne Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg. Spotkanie miało charakter 
podsumowujący miniony rok. W 2012 r. organizacja 
pozyskała dla gminy Tworóg ponad 36 tys. zł. –
W bieżącym roku chcemy poprawić ten wynik –
zapewnia prezes, Marek Mundzik. 

W 2012 r. starano się pozyskać fundusze na mundury 
galowe dla orkiestry dętej z Tworoga. Nie udało się, ale jak 
zapewnia prezes, stowarzyszenie nie będzie się 
poddawać. – Nie zniechęcamy się, jest duża szansa, że 
uda się w tym roku – mówi.  

W wyniku głosowania zarząd organizacji otrzymał 
absolutorium i „zielone światło” do działalności w 2013 r. 
Stowarzyszenie przygotowuje się obecnie do kolejnego 
okresu programowania w latach 2014-2020 pod kątem 
pozyskania środków zewnętrznych na miękkie projekty 
służące promocji gminy. Mimo, że mamy dopiero początek 
marca, pozyskano już 6 tys. zł dla szkoły 
w Boruszowicach.  

W zebraniu brali udział wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca 
wójta, Klaudiusz Wieder.  

Można się domyślić, że zabiegi w ogromnym stopniu 
przyczynią się do poprawy wyglądu budynku, który jest 
wizytówką miejscowości. Co jeszcze można zrobić?  
– W połowie lutego tego roku po wizycie w firmie TAURON 
Dystrybucja S.A. uzyskaliśmy informację, że jest wielka 
szansa na współfinansowanie wykonania profesjonalnej 
iluminacji budynku Urzędu Gminy, który podkreśli jego 
piękną i niepowtarzalną architekturę – mówi wójt.  

GOK  

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu również przymierza 
się do gruntownego remontu. Trwa pisanie wniosku na 
dofinansowanie inwestycji. Do priorytetowych zadań 
należą roboty ujęte w ekspertyzie stanu technicznego 
budynku. Należy naprawić spękane ściany i wykonać ich 
wiązania. Z powodu podmokłego terenu konieczne jest 
wykonanie drenażu pod poziomem terenu. Placówkę 
czeka także wymiana instalacji kanalizacyjnej.  
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Prezes Stowarzyszenia dziękuje Grażynie Chmiel, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za zaangażowanie 
i wkład w działalność Stowarzyszenia. 

FERIE Z GOK W TWOROGU 

Od 11 do 15 lutego Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu był do wyłącznej dyspozycji dzieci z gminy. 
Grupa licząca 45 dzieci w wieku szkolnym spędziła 
połowę zimowych ferii na rozrywce głównie w postaci 
wycieczek.  

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Jak zawsze dopisały humory, a dzieci z pewnością wróciły 
do domów z miłymi wspomnieniami. 

JUŻ 5 LAT Z WAMI!!! 

Z okazji piątych urodzin przygotowaliśmy podsumowanie, 
dowiecie się jak w liczbach prezentuje się TWG Kurier. 
Z pewnością zauważycie jak bardzo wydłużyła się lista 
osób gościnnie dla nasz piszących.  

Dziękujemy, że jesteście z nami, że aktywnie 
współtworzycie gazetę dzieląc się na naszych łamach 
swoimi pasjami, pisząc o ważnych dla naszej gminy 
wydarzeniach. Dzięki waszej współpracy, sugestiom 
i uwagom rozwijamy się. 

5 lat 
10 punktów sprzedaży 
58 numerów 
33200 wydrukowanych egzemplarzy 
908 stron 
1150 zdjęć 
1349 artykułów 
160 artykułów w dziale „Sesja” 
61 artykułów w dziale „Prawnik” 
52 artykułów w dziale „Hobbysta” 
117 artykułów w dziale „Pod lupą” 
464 artykułów w dziale „Kulturalnie” 
457 artykułów w dziale „Na bieżąco” 
38 artykułów w dziale „Sport” 
102 listów do redakcji/ogłoszeń na tablicy 
84 poleconych książek, filmów i płyt 

Gościnnie udzielali się: 

Teresa Adamczyk, Anna Arendarska, Adriana Biskup,  
Piotr Breguła, Lucjan Bugajski, Justyna Cesarz,  
Izabela Cogiel, Monika Czierpka, Barbara Dziuk,  

Elwira Ecler, Andrzej Elwart, Anna Frączek,  
Piotr Gansiniec, Karolina Gatys, Tomasz Głogowski,  

Marta Głuch, Aleksandra Gołkowska, s. Maria Gorczyca,  
s. Tomasza Gorczyca, Nikola Gorczycka, Michał Gowin,  

Eugeniusz Górka, Karina Jaksa, Joanna John,  
Maria Jonecko, Irena Jonecko, Andrzej Kalus, Jacek Klica, 

Andrzej Kniejski, Marta Knopik, Monika Kobędza,  
Renata Kościelny, Eleonora Krywalska, Katarzyna Kulik,  
Anna Kupka, Monika Kuriata, Joanna Leksy, Zenon Lis,  
Alina Łukoszek, Barbara Maksymczak, Bożena Mazalik,  

Magdalena Michalska, Grażyna Nierychło,  
Małgorzata Nowicka, Grzegorz Opara, Marta Opara,  

Hanna Pawełczyk, Hanna Penz, Jolanta Pilarska,  
Iwona Pilc, Kalina Pilc, ks. Piotr Puchała,  

Anna Rogala-Goj, Grażyna Skowron, Alicja Sopot,  
Hildegarda Sopot, Barbara Sowińska,  

Sabina Szczepaniak, Filip Szeląg, Bożena Szeliga,  
Klaudia Szostak, Błażej Śliwiński, Anna Walach,  

Klaudiusz Wieder, Elżbieta Zawartka, Dagmara Zawiślok,  
Fryderyk Zgodzaj, Łukasz Ziaja, Wiktoria Ziaja,  

Anita Zielonka, Monika Ziob, Łukasz Ziob 

Z redakcją współpracowali: 

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

 

Pierwszy dzień spędzono na grach i zabawach w GOK  
w Tworogu. Podczas kolejnych dni mali wycieczkowicze 
odwiedzili salę zabaw „Alelle”, Multikino w Zabrzu, 
Chorzowskie Centrum Kultury i basen w Gliwicach.  

Więcej zdjęć znajdziecie na stronie www.twg-kurier.pl 
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TERMINARZ MECZY PIŁKI NOŻNEJ LKS SPARTA TWORÓG 
ROZGRYWANYCH NA BOISKACH PODOKRĘGU LUBLINIEC 

KLASA A 

Kolejka Mecz data Godz. 
16. LKS Pokój Sadów : Sparta Tworóg 24.03.2013 14:00 
17. Sparta Tworóg : Mechanik Kochcice 06.04.2013 15:00 
18. Pauza   
19. Sparta II Lubliniec : Sparta Lubliniec 21.04.2013 15:00 
20. Sparta Tworóg : LKS Sieraków Śląski 27.04.2013 15:00 
21. Rybak Ciasna : Sparta Tworóg 05.05.2013 16:00 
22. Sparta Tworóg : Ruch Kochanowice 11.05.2013 16:00 
23. Rozwój Olszyna : Sparta Tworóg 19.05.2013 16:00 
24. Sparta Tworóg : Śląsk Koszęcin 25.05.2013 16:00 
25. Błękitni Herby : Sparta Tworóg 30.05.2013 17:00 
26. Sparta Tworóg : Orzeł Psary Babienica 01.06.2013 17:00 
27. Promień Glinica : Sparta Tworóg 09.06.2013 17:00 
28. Pauza   
29. Huragan Jezioro : Sparta Tworóg 23.06.2013 17:00 
30. Sparta Tworóg : Dron-Har Droniowice 29.06.2013 17:00 

 

KLASA B 

Kolejka Mecz Data Godz. 
12. Harbułtowice : LKS Sparta II Tworóg 14.04.2013 15:00 
13. Sparta II Tworóg : Płomień Przystajń 21.04.2013 15:00 
14. Płomień Łagiewniki : Sparta II Tworóg 28.04.3013 15:00 
15. Sparta II Tworóg : Orzeł Pawonków 05.05.2013 16:00 
16. Rusinowice : Sparta II Tworóg 12.05.2013 16:00 
17. Sparta II Tworóg : Unia Lisowice 19.05.2013 16:00 
18. Woźniki II : Sparta II Tworóg 26.05.2013 16:00 
19. Sparta II Tworóg : LKS Hadra 02.06.2013 17:00 
20. Zieloni Zborowskie : Sparta II Tworóg 09.06.2013 17:00 
21. Sparta II Tworóg : LKS Wierzbie 16.06.2013 17:00 
22. Victoria Strzebiń : Sparta II Tworóg 23.06.2013 17:00 

 

TRAMPKARZE ROCZNIK 1998/1999/2000 

Kolejka Mecz Data Godz. 
1. Płomień Przystajń : Sparta Tworóg 23.03.2013 11:00 
2. Pauza   
3. Sparta Tworóg : Śląsk Koszęcin 13.04.2013 11:00 
4. Woźniki : Sparta Tworóg 20.04.2013 11:00 
5. Sparta Tworóg : Dragon Rusinowice 27.04.2013 11:00 
6. Boronów : Sparta Tworóg 04.05.2013 11:00 
7. Sparta Tworóg : Orzeł Pawonków 11.05.2013 11:00 
8. Sparta Tworóg : Płomień Przystajń 18.05.2013 11:00 
9. Pauza   

10. Śląsk Koszęcin : Sparta Tworóg 01.06.2013 11:00 
11. Sparta Tworóg : Woźniki 08.06.2013 11:00 

12. Dragon Rusinowice : Sparta Tworóg 15.06.2013 11:00 

13. Sparta Tworóg : Boronów 22.06.2013 11:00 

14. Orzeł Pawonków : Sparta Tworóg 29.06.2013 11:00 

 
Strona internetowa klubu: 

seniorzy: www.spartatworog.futbolowo.pl 
trampkarze: www.spartatworog99.futbolowo.pl 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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