
TWG KURIER 
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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 
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 

Dziękujemy za waszą obecność, 
wspólną zabawę i uśmiechy! 

Więcej o „Babińcu”, na którym 
zjawiło się ponad 100 „bab”, 
przeczytacie na str. 8. 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAstr.3 
PRAWNIKAAAAAAAAAAAAAAAAAA..str.4 
– Czy stare długi trzeba płacić? 
POD LUPĄAAAAAAAAAAAAAAAAAA.str.5 
– Co szumią drzewa? 
HOBBYSTAA..AAAAAAAAAAAAAAA.Astr.6 
– Ogrodowy zawrót głowy 
– Do zobaczenia na rybach 
KULTURALNIEAAAAAAAAAAAAA.AAAstr.8 
– Baby rządzą! 
– „Dwa rogi”, czyli książka o Tworogu sprzed lat 
– O tajemniczej śmierci hrabiego 
– Jak przebiega remont Urzędu Gminy 
NA BIEŻĄCOAAAAAAAAAAAAA.AAA.str.11 
– Nowoczesny, ale z tradycją 
– „Midiko”, rozmowa z Tomaszem Zajęckim 
– Terminarze rozgrywek LKS „Sparta” Tworóg 
– Znów na podium! 
– Wszechstronnie uzdolnieni 
– Szachowe rozgrywki  
– Sukcesy z języka niemieckiego 
– To już maj! 
– Dni Krzyżowe 
– SP Boruszowice w grze 
– Dni otwarte 
– Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W maj wkraczamy pełni wiosennej energii: z państwem 
Pysik z Wojski zachęcamy do uprawy kwiatów, 
spragnionym rowerowych wycieczek przedstawiamy 
urokliwą okolicę przysiółka Wesoła, a pasjonatom historii 
polecamy książkę „Dwa rogi” Fryderyka Zgodzaja. Książka 
została poświęcona przeszłości Tworoga, więcej na str. 8. 

Od pewnego czasu popularny jest temat odzyskiwania 
starych należności przez firmy windykacyjne, dlatego 
z „Prawnikiem” odpowiadamy na pytanie czy stare długi 
trzeba płacić. 

Piszemy również o postępach w pracach remontowych 
Urzędu Gminy oraz o jubileuszu Banku Spółdzielczego 
w Tworogu. Z kolei dla naszych sportowców drukujemy 
terminarz meczy LKS „Sparta” Tworóg zachęcając
jednocześnie do dopingowania drużyny. Informacje 
znajdują się w dziale „Na bieżąco”. 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Łukasz Frączek, Irena Jonecko, Grażyna Nierychło, Hanna Pawełczyk, Aleksandra Paździor 
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Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 
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Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER TABLICA 
DLA MAMY 

Przy Twoim Sercu Matko, 
 jak z pączka róży życie się rozwija 

w domu pełnym ciepła i wiary szybko czas przemija 
Przez całe życie droga Mamo, nas prowadzisz 
jak trzeba i kiedy w każdej chwili nam poradzisz 
Duże piękne pachnące, czerwonej róży płatki 

to tak jak drobne czułe serce naszej Matki 
Niekiedy z twych oczu, łzy jak płatki z róży opadają 

wtedy na łodydze tylko ostre kolce pozostają 
Kiedy jesteś cierpiąca, smutna i w rozterce 

mocno wtenczas zranione jest twoje czułe serce 
Chociaż Cię bardzo boli niejedna rana 

Zawsze jesteś dobra i kochana,  
swojemu dziecku bardzo oddana 

W twoim życiu niech zawsze z róż kolce opadają 
A czerwone płatki dla Ciebie Mamo!  

Piękny bukiet układamy 

Irena Jonecko 

Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji, przyłączając się do 
słów wiersza, pragniemy życzyć wszystkim mamom dużo 
radości, satysfakcji, ale również wytrwałości i cierpliwości 
do swych pociech. 

redakcja „TWG Kuriera” 

R          E          K          L          A          M         A 

USTAWA „ŚMIECIOWA” – 
UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA 
DEKLARACJI 

Urząd Gminy Tworóg informuje, iż w związku ze 
zbliżającym się końcem przyjmowania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, który upływa w dniu 15.05.2013 r., Referat 
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój 111) w dniu 
14.05.2013 r. będzie czynny w godzinach  od 7.00 do 
18.00. 

WIZYTACJA W KOMISARIACIE 

3 września minionego roku miały miejsce zmiany 
organizacyjne w Komendzie Powiatowej Policji  
Tarnowskich Górach, w ramach których tworoski 
posterunek został przekształcony w komisariat.   
Nową siedzibą komisariatu ma być zabytkowy budynek 
znajdujący się obok Urzędu Gminy. W kwietniu odbyła się 
wizytacja świeżo wyremontowanego lokalu. Wzięli w niej 
udział m.in. wójt gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź, 
Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach oraz 
Śląski Komendant Wojewódzki Policji.  

NAJLEPSZY DZIELNICOWY! 

17 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach odbyło się podsumowanie 
konkursu na najlepszego dzielnicowego 2012 r. Przez dwa 
miesiące można było oddawać głosy na swojego faworyta.  

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł 
się asp. szt. Adam Ćwieląg z Komisariatu Policji 
w Tworogu. Dzielnicowy opiekujący się Tworogiem, Nowa 
Wsią Tworoska, Mikołeska i Kotami zdobył III miejsce. –
Staram się wykonywać swoje obowiązki. Cieszę się, 
że zostałem doceniony – mówi skromnie Adam Ćwieląg.  

RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA & CATERING& CATERING& CATERING& CATERING    

HubertusHubertusHubertusHubertus    

Poleca 

Catering z dostawą od 25 zł 

Przyjęcia w naszym lokalu  
już od 50 zł/osoba 

Wesela, komunie, urodziny, 
spotkania firmowe, stypy od 30 zł 

tel. 032/380-75-91 
kom. 506447375 

Koty, ul. Potępska 2 

www.resthubertus.home.pl 
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TWG 

KURIER PRAWNIK 
CZY STARE DŁUGI TRZEBA 
PŁACIĆ? 

Od pewnego czasu dość popularny jest w opinii 
publicznej temat odzyskiwania starych należności 
przez firmy windykacyjne. Nierzadko nieświadome 
osoby po raz pierwszy dowiadują się o istnieniu jakiejś 
należności (długu do oddania) z listu od firmy 
windykacyjnej bądź nawet od komornika. 
Jednocześnie panuje przeświadczenie, że stary dług 
jest przedawniony i stąd firma windykacyjna nie może 
żądać zapłaty w sądzie i w postępowaniu 
egzekucyjnym. Czy można zatem spać spokojnie 
mając niezapłacony rachunek za telefon sprzed 10 lat, 
czy też starą pożyczkę? 

Wbrew powszechnemu mniemaniu przedawnienie 
roszczenia o zapłatę nie powoduje jego „zniknięcia”. 
Oznacza to, iż niespłacony dług mimo upływu 3 czy też 10 
lat pozostaje nim, jako tzw. zobowiązanie naturalne 
(niezupełne). Wywodzące się z prawa rzymskiego pojęcie 
oznacza istniejące faktycznie zobowiązanie, które nie 
korzysta z uprawnienia do przymusowego 
wyegzekwowania przy pomocy instytucji państwowych.  
Od razu należy jednak zaznaczyć, że sformułowanie „nie 
korzysta” nie wyklucza możliwości wystąpienia do sądu  
z żądaniem zapłaty starej należności.  

Jak to zwykle działa? Firma windykacyjna kupuje 
przykładowo od firmy świadczącej powszechne usługi tzw. 
paczkę wierzytelności, zwykle za niewielki procent ich 
wartości. W takiej paczce może znajdować się mnóstwo 
niewielkich długów, niekiedy spornych, wynikających  
z omyłek dużej firmy, często starych. Firma, która kupiła 
taką paczkę zwykle początkowo próbuje odzyskać 
pieniądze z zakupionych wierzytelności polubownie, 
wysyłając do dłużnika korespondencję. Takie listy często 
trafiają do kosza, a mogą być pierwszym niepokojącym 
sygnałem. Zwykle taka sprawa znajdzie bowiem finał  
w sądzie, ponieważ firma windykacyjna złoży pozew  
o zapłatę. Jest ogromna szansa, że na podstawie takiego 
pozwu sąd wyda nakaz zapłaty, który jest orzeczeniem. 
Jeśli to uprawomocni się, może stanowić podstawę 
prowadzenia egzekucji.  Jeżeli osoba, widniejąca  
w dokumentach jako dłużnik nie dokona zaskarżenia 
nakazu zapłaty, jest prawie pewne, że sprawa wyląduje  
u komornika. Wówczas możliwości obrony przed 
egzekucją stają się mocno ograniczone. 

Powracając do tematu, przedawnienie roszczenia nie 
oznacza braku możliwości złożenia pozwu do sądu o 
 

zapłatę takiego długu. Przedawnienie skutkuje 
oddaleniem powództwa, czyli oddaleniem żądania 
o zapłatę starego długu, tylko na tzw. zarzut pozwanego, tj. 
tylko gdy dłużnik podniesie przed sądem fakt, iż upłynął już 
termin przedawnienia dochodzonego przez wierzyciela 
roszczenia. Sąd nie bada „z urzędu” czy upłynął już 
odpowiedni okres od powstania zadłużenia. Podobnie sąd 
nie bada swojej właściwości, tj. tego czy sprawa trafiła do 
właściwego miejscowo sądu. Nie powinno zatem 
wzbudzać zaskoczenia wydanie nakazu zapłaty przez sąd 
np. w Warszawie przeciwko dłużnikowi mieszkającemu 
w Tarnowskich Górach. Kwestia właściwości jest zupełnie 
bez znaczenia w coraz popularniejszym elektronicznym 
postępowaniu upominawczym prowadzonym przez 
elektroniczny sąd w Lublinie.  

Posiadający stary dług, czy też fikcyjny dłużnik do 
którego zgłasza się firma windykacyjna nie może 
pozostać bierny, zwłaszcza w przypadku otrzymania 
kierowanej do niego korespondencji z sądu czy od 
komornika. Na korespondencję pochodzącą od firmy 
windykacyjnej, np. zawierającą wezwanie do zapłaty, nie 
trzeba odpowiadać, bowiem zwykle na wszelkie argumenty 
firma ta pozostanie głucha. Z należytą starannością trzeba 
jednak pilnować odbioru przesyłek poleconych, bowiem 
tylko taką przesyłką może trafić do nas nakaz zapłaty 
z sądu lub zawiadomienie od komornika. Należy pamiętać 
o istnieniu w procedurze cywilnej tzw. doręczenia 
zastępczego, które oznacza, iż podwójnie awizowana na 
prawidłowy adres przesyłka polecona uważana jest za 
doręczoną, co wywołuje określone skutki prawne, np. ma 
wpływ na okres zaskarżenia orzeczenia. Procedurę 
wydania nakazu zapłaty, jego zaskarżenia oraz sytuację 
prawną dłużnika, przeciwko któremu toczy się 
postępowanie egzekucyjne spróbuję przybliżyć w kolejnym 
numerze TWG Kuriera.  

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie nie jest prosta, 
wszystko zależy od etapu na którym znajduje się 
procedura odzyskiwania takiej należności przez 
wierzyciela. Na pewno zapłacony dług, nawet jeśli zapłata 
następuje już po upływie okresu jego przedawnienia, 
stanowi wypełnienie istniejącego zobowiązania i nie 
sposób go odzyskać. Instytucja przedawnienia daje 
możliwość obrony przed zapłatą przedawnionych 
należności, ale wymaga odpowiedniego działania ze strony 
dłużnika. Nie inaczej jest z wątpliwymi, spornymi długami. 
Z pewnością pewna staranność może pozwolić na 
uniknięcie mniejszych lub większych uszczerbków 
w naszej kieszeni. 

Łukasz Frączek
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
CO SZUMIĄ DRZEWA 

Pogoda coraz śmielej zachęca do wycieczek 
rowerowych. Warto skorzystać ze słońca, szczególnie, 
że w naszej gminie i okolicach znajduje się wiele 
ciekawych miejsc. W drzewostanach Nadleśnictwa 
Brynek ustanowiono ok. 60 okazów drzew 
pomnikowych. Na terenie gminy Tworóg ustanowiono 
8 pomników przyrody ożywionej oraz użytek 
ekologiczny „Bagno koło Mikołeski”. Pomnikami są 
głównie dęby szypułkowe oraz lipa drobnolistna 
rosnąca w Kotach i grusza pospolita z Wesołej. 
Wybrane drzewa spotkacie na trasie Tworóg – Potępa. 

Dęby 

Pierwszym miejscem godnym zatrzymania jest 
dziewiętnastowieczna kapliczka w Wesołej, którą otacza 
zespół dębów upamiętniających tragiczne zdarzenia.  
W pierwszej połowie XVIII w. okolice Kotów nawiedziła 
epidemia cholery, która przyniosła wielu mieszkańcom 
śmierć. W tym miejscu powstał wówczas cmentarz morowy 
dla ofiar choroby. Przy cmentarzu w 1737 r. wybudowano 
kapliczkę oraz posadzono 14 dębów, przy których 
ustanowiono stacje drogi krzyżowej. Dzisiaj nie ma już 
śladu po pierwotnej kapliczce i cmentarzu. Nad miejscem 
czuwają jednak dostojne drzewa, choć nie wszystkie 
przetrwały do dzisiaj. 

Jadąc dalej przez Wesołą mijamy zabudowania  
i docieramy do polany, na której królują pomnikowe dęby 
oraz kilka młodszych okazów. Jedno z drzew świetnie 
pamięta bawiące się przy nim dzieci. W latach 40. 
minionego wieku nie było kolorowych placów zabaw. 
Dzieci mogły jednak liczyć na własną pomysłowość  
i naturę, która dostarczała im materiałów do zabawy. 
Maluchy postanowiły zbudować sobie huśtawkę. 
Wykorzystały grubą gałąź, solidne druty i drewnianą 
deskę. 

Już w latach 40. była uważana przez miejscowych za 
bardzo starą. Wspominają, że w połowie XX w. była mocno 
zniszczona przez wichurę. Po tym wydarzeniu wielu 
spisało gruszę na straty. Czas jednak pokazał, że drzewo 
nigdy nie umarło. Dziś, choć leciwa i po przejściach, ma 
się całkiem dobrze. Podobno grusza dawała wyjątkowo 
duże, jak na dzikie drzewo, owoce. Mieszkańcy zbierali je 
i konserwowali na zimę robiąc tzw. ulyngołki (gniąłki). 
Gruszki umieszczano na tydzień w sianie, gdzie podlegały 
wstępnej fermentacji. Tak przygotowane, tuż po wypieku 
chleba wkładano na blaszce do wciąż ciepłego pieca. 
Owoce wykorzystywano zimą w kompotach.  

Sosna  

Opuszczając Wesołą kierujemy się w stronę Potępy. 
Zatrzymujemy się na pograniczu gmin Tworóg i Krupski 
Młyn, w miejscu gdzie przy drodze, na tzw. stowkach stoi 
krzyż. Na lewo od krzyża znajduje się wysoka sosna 
pamiętająca pierwotny przebieg drogi i wiele związanych 
z nią wydarzeń. Pamiątką po jednym z nich jest 
wyżłobienie w korze drzewa. Stał tam krzyż upamiętniający 
pewien wypadek. Zgodnie z podaniem furman wiózł szafę 
z Tworoga do Potępy. Wjeżdżając pod górę szafa spadła 
z wozu przygniatając go. Zginął na miejscu.  

O dziwo, jeżeli przyjrzymy się dokładnie dębowej gałęzi 
zauważymy, że druty po huśtawce nadal na niej wiszą  
(na zdj. powyżej). Drzewa były również przydatne gdy 
padał deszcz. Wtedy chowano się pod koroną siadając na 
korzeniach niby ławkach i czekając na poprawę pogody. 

Stara grusza  

Przydatna była również dzika grusza rosnąca w Wesołej. 
 

Nie wiadomo na ile pamięć o wypadku sprzed lat 
podziałała na zbiorową wyobraźnię, ale ludzie mówili, że 
w tym miejscu straszy. O spotkaniu z duchami opowiedział 
pewien mieszkaniec Kotów, który w latach 50. minionego 
wieku pracował w fabryce w Krupskim Młynie. Tego 
wieczoru wyszedł z pracy jako ostatni. Wsiadł na rower 
i ruszył w stronę domu. Mijając stara sosnę usłyszał tętent 
końskich kopyt i stukot bryczki. Był pewien, że ktoś za nim 
jedzie. Zatrzymał się więc ustępując drogi. Obejrzał się za 
siebie, ale nikogo nie było. Wyraźny dotąd dźwięk również 
ustał. Choć człowiek ten wiele w życiu przeszedł i nie 
należał do tchórzliwych, wydarzenie bardzo utkwiło mu 
w pamięci.  

Zdjęcia tej okolicy znajdziecie na www.twg-kurier.pl 

Foto. Po lewej stronie stara sosna oraz miejsce, gdzie stał krzyż. Po 
prawej krzyż upamiętniający wypadek. Został znaleziony pod drzewem 

przez mieszkańca gminy.  
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KURIER HOBBYSTA 
OGRODOWY ZAWRÓT GŁOWY 

Tegoroczna wiosna wkroczyła leniwie na nasze 
podwórka. Nadszedł czas wiosennych porządków  
i pierwszych prac w ogrodzie. Kojący wpływ natury 
znają chyba wszyscy. Ogród może być pasją, 
przyjemnością, sposobem na życie, a czasem także 
zawodową przestrzenią. O połączeniu działalności 
zawodowej z miłością do kwiatów, opowiedzieli nam 
państwo Anita i Andrzej Pysik z Wojski. 

Ogrodnictwo państwa Pysik znajduje się w Wojsce przy 
ulicy Szkolnej 7. Już z drogi widać cztery duże namioty 
foliowe i dwie szklarnie, które kryją  różnorodne gatunki 
kwitnących roślin. To miejsce jest wpisane w życie 
właścicieli już od 15 lat.  

Zacznijmy od początku 

W Wojsce państwo Pysik mieszkają  od 22 lat. Choć  
z wykształcenia nie są ogrodnikami, zamiłowanie do zieleni 
towarzyszy im od zawsze. Na przełomie lat 80. i 90. życie 
zawodowe pana Andrzeja było związane z Rolniczą 
Spółką Produkcyjną z siedzibą w Kieleczce, gdzie 
pracował przy zazielenianiu parków, osiedli i skwerków. 
Tam też zdobywał pierwsze doświadczenia związane  
z branżą ogrodniczą. Zainteresowanie i zapał do pracy 
pomogły panu Andrzejowi podjąć decyzję o założeniu 
własnej działalności gospodarczej. Początkowo był to 
handel roślinkami i sadzonkami, które nie wymagały 
specjalnych warunków cieplarnianych. Z czasem przy 
domu państwa Pysik powstała mała szklarnia. – Przez 
pierwsze 8 lat hodowaliśmy warzywa, z czasem 
zrezygnowaliśmy z nich na rzecz kwiatów – mówi pan 
Andrzej. Dziś małżeństwo zajmuje się uprawą roślin  
i kwiatów rabatowych oraz balkonowych. Wśród tych 
pierwszych znajdują się niecierpki, szałwie, aksamitki, 
pelargonie rabatowe, begonie, żeniszki smagliczki i lobelie. 
Oprócz tego w gospodarstwie naszych ogrodników można 
nabyć szeroką gamę kwiatów balkonowych takich jak: 
pelargonie, surfinie, bakopa, kadzidło, fuksja, itp. 
Wszystkie rośliny znajdują się w specjalnych blokach 
foliowych lub szklarenkach. To pomieszczenia konieczne 
do hodowli kwiatów, zapewniające roślinom odpowiednia 
atmosferę potrzebną do rozwoju i wzrostu. Szyby i folia 
ograniczają dostęp chłodnego powietrza, zaś szkło 
pozwala na przenikanie światła niezbędnego w procesie 
fotosyntezy. Państwo Pysik w swoim asortymencie mają 
też, choć w mniejszym zakresie,  rośliny skalniakowe, 
byliny i krzewy ozdobne. 

Kalendarz ogrodniczy 

Okazuje się, że praca w ogrodnictwie to nie jest wcale 
łatwy „kawałek chleba”. Przez całą zimę trzeba ogrzewać 
część szklarni, w której przechowywane są mateczniki.  
W trzecim tygodniu stycznia, sprowadzane są sadzonki, 
natomiast wysiew następuje z początkiem lutego. Pracuje 
się wtedy po 8 godzin dziennie. Z nastaniem wiosny 
zaczyna się prawdziwy „młyn”. 

Praca po 12 godzin dziennie jest wtedy codziennością. Tak 
jest aż do końca czerwca. Do tego dochodzi jeszcze 
sprzedaż w ogrodnictwie i na okolicznych targowiskach. –
Sprzedajemy nasze kwiaty w Zawadzkim, Strzelcach 
Opolskich, Toszku, Strzybnicy, Pyskowicach, 
Radzionkowie i w Tworogu – mówi pani Anita. Swoje 
rośliny dostarczają także do sklepów i kwiaciarni. Po 
okresie wytężonej pracy wreszcie nadchodzi czas 
odpoczynku. Jak się relaksują po wyczerpujących 
miesiącach? – Przeważnie w lipcu wyjeżdżamy na 
wakacje. Tydzień  poza domem pozwala naładować 
akumulatory. Wracamy do pracy pełni energii. Do połowy 
sierpnia możemy sobie pozwolić na nieco luźniejszy tryb 
życia, potem zaczyna się dalszy wysiłek – zgodnie 
przyznają małżonkowie. We wrześniu zaczyna się wysiew 
bratków. Październik to czas przygotowań do dnia 
Wszystkich Świętych. Państwo Pysik robią wtedy stroiki na 
groby. Ta praca wymaga nie tylko wysiłku, ale także 
dużych zdolności dekoracyjnych. Stroiki można kupić na 
targowiskach. Listopad jest przygotowaniem do zimy, jest 
wtedy nadal sporo pracy, dopiero w grudniu  można trochę 
odpocząć. Zimą państwo Pysik sami zajmują się 
ogrodnictwem, natomiast w sezonie zatrudniają około 
7 osób. 

Co jest najważniejsze w tej branży? 

Pan Andrzej zdecydowanie przyznaje, że najważniejsze 
znaczenie ma pogoda, ale to nie wszystko. Branża 
wymaga dużej dyscypliny pracy, nie można niczego 
zaniedbać. Dotrzymywanie terminów związanych z uprawą 
oraz odpowiednie nawożenie roślin, to sprawy 
priorytetowe. Do prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego 
potrzebna jest duża wiedza no i oczywiście pracowitość, 
bo jak mówi stare przysłowie bez pracy nie ma kołaczy. 
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Na koniec kilka porad, dotyczących uprawy roślin. 
Pelargonie i surfinie, to jedne z najpopularniejszych 
kwiatów, zdobiących nasze domy. Co robić, aby dobrze 
rosły? 

Pan Andrzej radzi: 

Podczas pielęgnacji pelargonii, trzeba pamiętać, by ziemia 
nie była zbyt mokra. Roślina lubi suche i przepuszczalne 
podłoże. Po zakupie sadzonek, radzę kupić osmocotę 
(nawóz w granulacie). Pelargonia lubi ranne podlewanie. 
Podlewamy wodą z odżywka do kwitów kwitnących  
(1 łyżka stołowa na 0,5 metrową skrzynkę). Pelargonia lubi 
słońce. Przy dogodnych warunkach, dorasta nawet do 1 m 
długości. 

Surfinia, jest rośliną bardziej wymagającą, potrzebuje 
więcej wody oraz bogatszego nawożenia. Ważne jest 
także, by co dwa tygodnie przycinać końcówki, aby kwiaty 
przetrwały cały sezon. 

DO ZOBACZENIA NA RYBACH! 

Co można zobaczyć i kogo spotkać nad stawem  
i strumykiem? Tego dowiedziały się dzieci podczas XI 
Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych 
organizowanego przez Szkołę Podstawową  
w Tworogu. Tematem trzydniowego przeglądu (22-24 
kwietnia) były rośliny i zwierzęta naszych wód 
powierzchniowych. Motyw przewodni stał się okazją 
do spotkania z wędkarzami, którzy bardzo obrazowo 
opowiadali o swojej pasji zarażając nią uczniów. 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

22 kwietnia odbyły się zajęcia na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” w Brynku, gdzie dzieci 
uczyły się wędkowania pod okiem przedstawicieli Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 116 przy 
Nadleśnictwie Brynek. Antoni Rogulski – inspektor
szkolenia wędkarstwa młodzieży wyjaśnił kiedy i jakie ryby 
można łowić, jakie są rodzaje wędek, spławików i co to 
takiego zanęta. 

Po szkoleniu teoretycznym młodzi adepci sztuki 
wędkarskiej przeszli do działania, czyli wzięli udział 
w Drużynowych Zawodach Spławikowych Szkół 
Podstawowych Powiatu Tarnogórskiego. Zawodom 
towarzyszyło hasło „łów i wypuść”. Uczniowie z Tworoga 
zajęli w nich II miejsce. Spotkanie nad wodą zakończył 
grill. 

Dzień później pan Antonii odwiedził tworoska szkołę. 
Podczas swojej prelekcji dla klas IV i VI zaprezentował 
m.in. strój wędkarza, wędki długie aż do sufitu i te znacznie 
krótsze, a nawet namiot chroniący wędkarza przed 
deszczem. Wniosek z prelekcji jest jeden. Żeby wędkować 
oprócz dobrych chęci warto mieć arsenał sprzętów, mile
widziane gadżety, nie można też zapomnieć o zanętach, 
przynętach, spławikach i haczykachX Ale przede 
wszystkim trzeba mieć ogromną wiedzę.  

Ostatni dzień przeglądu poświęcono uczniom klas I-III oraz 
starszakom z przedszkoli. Kilkudniowemu wydarzeniu 
towarzyszyły konkursy plastyczne, fotograficzny i grafiki 
komputerowej nawiązujące do tematu przeglądu. Nie 
zabrakło oczywiście filmów i bajek ekologicznych. 

Jesteśmy pewni, że panowie z Koła 116 złowili w szkole 
nowych zapaleńców wędkarstwa. Pozostaje powiedzieć: 
do zobaczenia na rybach!  

Foto. „Nad stawem i strumykiem” to hasło tegorocznego Przeglądu 
Filmów Ekologicznych. Dzieci ze szkół powiatu tarnogórskiego poznały  

w teorii i praktyce nasze wody powierzchniowe. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
BABY RZĄDZĄ! 

Już po raz szósty kobiety z gminy Tworóg spotkały się 
na „Babińcu”. Swoją obecnością udowodniły,  
że uwielbiają wspólne plotki przy kawie i ciastku,  
że potrzebują chwili odpoczynku od codziennych 
obowiązków, a przede wszystkim czasu 
przeznaczonego tylko i wyłącznie dla nich. 

Panie przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu, Grażyna Chmiel oraz wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Niestety, tym razem z powodu choroby nie 
pojawiła się pomysłodawczyni zabawy Joanna Leksy. 
Pierwszym punktem programu był występ dzieci i młodzież 
z kółka tanecznego prowadzonego przy GOK przez 
Katarzynę Marchewkę. 

Przed publiką wystąpił również Szymon Nitka 
z Boruszowic prezentując śląskie popularne piosenki. 
Z kolei  Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna 
wprowadziła sentymentalny nastrój śpiewając covery 
o miłości. Prawdziwym hitem wieczoru była zabawa z Ingą 
Papkalą, Andrzejem Potempą (Książę Lipin) oraz 
Mariuszem Garbaczem. Artyści otwarli spotkanie uroczystą 
przysięgą wszystkich „bab”, która miała zagwarantować 
udaną zabawę. Były zabawne konkursy, żarty, piosenki. 
Jednym słowem popołudnie minęło przyjemnie i bardzo 
szybko. Dodatkową atrakcją był kramik rękodzieła 
przygotowany przez Iwonę Borowiec i Urszulę Wieczorek, 
na którym można było kupić kolczyki, bransolety, korale, 
ozdoby na stół, szale, koszyki, a nawet buciki i czapeczki 
dla dzieci oraz maskotki. 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Urząd 
Gminy w Tworogu. 

DWA ROGI, CZYLI KSIĄŻKA 
O TWOROGU SPRZED LAT  

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu pozyskał 
z Urzędu Marszałkowskiego środki na realizację 
projektu „Śladami przeszłości – zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez 
wydanie książki opisującej początki powstania 
miejscowości”. Efekt starań jest już widoczny. 
W kwietniu wydano publikację „Dwa rogi” autorstwa 
Fryderyka Zgodzaja. 

Tytuł z pozoru niezwiązany z Tworogiem, w rzeczywistości 
wiele mówi o genezie powstania nazwy miejscowości. To 
jednak nie jedyne zagadnienie, którym zajmuje się 
Fryderyk Zgodzaj na łamach publikacji. 

Po pełnej energii prezentacji tanecznych umiejętności, 
przyszedł czas na chwilę wyciszenia w postaci spotkania 
autorskiego z pewną niezwykłą kobietą. Bożena Mazalik, 
Mieszkanka Wojski, opowiadała o swojej debiutanckiej 
książce „Baba na safari”. Reporterska relacja z polowań  
w Afryce, na które autorka jeździ z mężem od wielu lat, 
ukazała się jesienią ubiegłego roku. Na „Babińcu” 
rozmawialiśmy o strzelbie, z której czasami korzystała pani 
Bożena, o aparacie, z którym się nie rozstawała,  
o powstawaniu książki, lampartach mogących odgryźć cały 
pośladek, o wielkich pająkach i ptasim „wyciu”, ale przede 
wszystkim o znajdującej się w epicentrum afrykańskiego 
buszu drobnej, niepozornej kobiecie. Kobiecie, która 
wyruszając na polowanie pakuje bojówki, traperki, 
kamizelkę z kieszeniami i jedwabną chustę. Zamienia się 
w „babo-chłopa”, bo jak sama twierdzi w afrykańskich 
realiach bywa to niezbędne. Dowiedzieliśmy się też kim  
w Afryce jest baba dla chłopa. – Bywa wszystkim po trochu 
– kulą u nogi, pielęgniarką, kucharką ale też równym sobie 
kompanem.  Byłam nawet krawcową – obcinałam rękawy 
myśliwskim nożem – opowiada autorka książki. Przyznaje 
jednak, że afrykańscy mężczyźni traktowali ją z wielką 
atencją. Otwierali drzwi z samochodu, sadzali w szoferce, 
żeby nie wypadła, co podobno się zdarzaX 

Pełną treść wywiadu z Bożeną Mazalik znajdziecie  
na naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl. 

 

Foto. Baba z niekończącymi się pokładami energii – Inga Papkala. 
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Jak czytamy we wstępie, książka to zbiór artykułów 
drukowanych na przestrzeni wielu lat w lokalnej prasie. 
Przeczytamy w niej o reprezentatywnych dla miejscowości 
budynkach z zamkiem na czele, o kapliczkach, młynach, 
szkołach, poczcie, czy szpitolu. Poznamy podania  
i legendy, dowiemy się co w Tworogu robili Szwedzi oraz 
synowie Izraela. Jest też sporo na temat obrzędów 
dorocznych. Mówiąc krótko, opowieści Fryderyka Zgodzaja 
to próba wskrzeszenia dla potomnych tego, co minęło. 

Teksty zostały wzbogacone o stare mapy przedstawiające 
Tworóg i okolice, zdjęcia, pocztówki pozyskiwane z całej 
Europy oraz rysunki autora. 

Nakład wynosi 500 egzemplarzy. Książka nie będzie 
dostępna w sprzedaży. Zainteresowani mieszkańcy gminy 
będą mogli otrzymać ją bezpłatnie przy okazji imprez 
organizowanych przez GOK lub wypożyczyć w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu oraz w jej filiach.  

24 maja o godz. 17 w gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbędzie się spotkanie autorskie, na 
którym będzie można otrzymać książkę. Zapraszamy! 

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013 Projekt pn.: Śladami 
przeszłości – zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego poprzez wydanie książki 
opisującej początki powstania miejscowości. 

Foto. Fryderyk Zgodzaj i jego debiutancka książka „Dwa rogi”. 24 maja 
odbędzie się spotkanie autorskie, na którym będzie można otrzymać 
egzemplarz. Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu  

na godz. 17.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

O TAJEMNICZEJ ŚMIERCI 
HRABIEGO 

W 1712 r. zmarł hrabia Jan Franciszek Juliusz de 
Verdugo, który doprowadził do utworzenia parafii 
w Kotach, a także osady leśnej – Mikołeski. Po jego 
śmierci ziemie przejął syn – hrabia Jan Leopold de 
Verdugo. Za jego czasów zastał zbudowany obecny 
kościół w Kotach. Zmarł w 1740 r. zostawiając majątek 
synowi – Franciszkowi Wilhelmowi de Verdugo. On 
właśnie jest bohaterem pewnej niewyjaśnionej historii
związanej z Mikołeską i niefortunnym polowaniem.  

– Wszystko zaczęło się przed ponad 200 lat, kiedy hr. Jan 
Franciszek osadził ok. 1690 r. w tworoskich lasach kilku 
„kurzoków”, czyli wypalaczy węgla drzewnego – mówi 
lokalny historyk, Fryderyk Zgodzaj. W okolicy znajdowało 
się wiele kuźnic (późniejszych hut), w związku z czym 
wzrastało zapotrzebowanie na węgiel drzewny. Zgodnie 
z zapotrzebowaniem drzewiarze dostarczali węgiel 
drzewny do Bruśka i Tworoga. 

Leśną osadę, którą zamieszkiwali nazywano Mikoluschką, 
Mikolusyką, Mikoleską lub Mikołuszką. Kiedy otrzymała 
pieczęć, w jej herbie znalazł się domek drzewiarza 
z dymiącym kominem. Zgodnie z kronikarskimi zapiskami, 
w połowie XVIII w. w Mikołesce stał mały zameczek 
myśliwski, a może tylko okazały dom, należący do 
hrabiego z Tworoga. Dziedzice często wyruszali w bór, by 
wrócić na swoje włości z upolowaną zwierzyną. Niestety 
jedna z wypraw zakończyła się tragicznie. Ofiarą został 
wnuk założyciele Mikołeski – hr. Franciszek Wilhelm. 

Foto. Na mapie sporządzonej przez ks. Walentego Macieja Hoschecka 
(1757 – 1817), proboszcza parafii Koty-Tworóg i kronikarza, widać krzyż 

(zaznaczony strzałką). Jest to prawdopodobne miejsce śmierci hr. 
Franciszka Wilhelma de Verdugo. Krzyż nie zachował się do naszych 

czasów, ale w pamięci rdzennych mieszkańców Mikołeski zachowało się 
podobno miejsce tragedii.  

Krótko i bardzo tajemniczo pisze o zdarzeniu Henryk 
Gawelczyk („Ze wspólnego sztambucha. Część 1. 
Wiadomości o okolicach Tworoga, Kotów, WielowsiX 
w najstarszych zapiskach z ksiąg parafialnych” s. 36): 
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JAK PRZEBIEGA REMONT 
URZĘDU GMINY? 

Niedawno rozpoczął się I etap Rewitalizacji budynku 
Urzędu Gminy Tworóg. Jak wyglądają prace 
remontowe i na jakim są etapie? Przyjrzyjmy się temu 
z bliska. 

Prace remontowe zaczęły się pod koniec marca. 
Wykonawcą jest firma Dekbud z Gniezna, która została 
wyłoniona w nieograniczonym przetargu. Pierwszym 
etapem prac jest remont konstrukcji więźby dachowej, 
wraz z wymianą pokrycia. Zakres prac obejmuje wymianę 
części elementów konstrukcyjnych z ich impregnacją, 
wzmocnienie konstrukcji płytą OSB oraz wykonanie 
pokrycia z dachówki. Dotychczasowe pokrycie z blachy 
cynkowej jest sukcesywnie wymieniane na dachówkę 
karpiówkę, w kolorze grafitowym, układaną w koronkę. 
Kolorystyka dachu po remoncie, będzie nawiązywała do 
wyglądu pierwotnej konstrukcji, gdzie pokrycie dachowe 
było wykonanego z gontu drewnianego.  

Rozbiórce uległo 9 kominów, znajdujących się na dachu 
Urzędu Gminy, zostały one ponownie wymurowane z cegły 
klinkierowej, w kolorze dachówki. Nowy dach będzie 
swoim wyglądem dostosowany do zabytkowego 
charakteru budynku Urzędu Gminy. Autorem projektu 
dachu, jest mgr inż. arch. Lech Majowski. Dotychczas 
wykonano około 45% prac remontowych w obrębie dachu. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Tragiczny był jego los – 26 kwietnia 1757 r. udał się na 
polowanie do Mikołeski. Nagle poczuł się źle. Szybko 
przywieziono proboszcza, który mógł mu jeszcze udzielić 
absolucji generalnej. Tak wspaniale zapowiadający się 
młodzieniec, który tak wesoło z rana opuścił zamek  
w Tworogu, wracał martwy przez ciemne lasy do swego 
pałacu. Osiągnął wiek 20 lat i 6 miesięcy. Tak potwierdził 
prawdę, że na świecie jesteśmy jedynie pielgrzymami.  
Proboszczem był wówczas ks. Ignacy Weseli. To on 
udzielił ostatniego namaszczenia jeszcze rano pełnemu 
energii i radości życia dziedzicowi.  

Wiadomo, że młody hrabia zmarł nagle, zaskakując 
wszystkich. Ale co takiego wydarzyło się w Mikołesce? 
Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Brak wyjaśnień 
spowodował, że szybko wokół śmierci hrabiego narosły 
legendy. – Według jednej z nich chłopak został otruty 
przez własną matkę. Inna, że zabił go wynajęty zbir 
udający jednego z myśliwych – mówi Fryderyk Zgodzaj. 
Jakim motywem mógł się kierować? Faktem jest, że wraz 
ze śmiercią Wilhelma wygasła męska linia rodu de 
Verdugo. Zgodnie z wolą ojca tragicznie zmarłego 
hrabiego w wypadku wymarcia rodu, majorat Tworóg miał 
przejść na Franciszka Leopolda Colonna von Felsauf 
Ranzenbach i jego dziedziców.  

W ten sposób Tworóg trafił w ręce hr. Franciszka Józefa 
de Colonna. To on wybudował przy tworoskim kościele 
kaplicę św. Jadwigi wraz z kryptą, gdzie z żoną został 
pochowany. Kaplica znajdowała się w miejscu, gdzie 
obecnie stoi ołtarz św. Józefa. 

Po prawej stronie przed ławkami widać wyróżniające się 
miejsce – prawdopodobnie jest to wejście do krypty. Warto 
przy tej okazji wspomnieć o pewnej ciekawostce. Przed 
bocznym ołtarzem znajduje się krótki rząd ławek. Pierwsza 
z nich to nie lada pamiątka. Była bowiem przeznaczona dla 
hrabiego Colonny, który siadał w niej podczas nabożeństw. 

W budynku Urzędu Gminy wykonuje się także wymianę 
stolarki okiennej. Istniejące okna skrzynkowe, wykonane 
z drewna, są wymieniane na podobne okna drewniane, 
wykonane za pomocą nowych technologii. Ciekawostką 
jest to, że podczas demontażu starych okien, znaleziono 
oryginalne tabliczki znamionowe, które informują, że okna 
te zostały zamontowane 22 lipca 1923 r. przez znaną 
wówczas firmę stolarską z Kluczborka. Do dnia 
dzisiejszego prace przy wymianie okien zostały wykonane 
w 50%. Renowacji zostaną także poddane drzwi 
wejściowe oraz boczne. W pracach remontowych bierze 
udział około 20 osób, którzy pracują od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7 do 17. Wszystkie prace są 
prowadzone pod stałym nadzorem konserwatora 
zabytków. 

Foto. Tworoski zamek w trakcie remontu. 

Hr. Franciszek Józef był czcicielem św. Antoniego. To on 
ufundował główny ołtarz z obrazem tego świętego. Więcej 
o trwającym w Tworogu do dzisiaj kulcie św. Antoniego  
w kolejnym numerze „TWG Kuriera”. 



11 

 

TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
NOWOCZESNY, ALE  
Z TRADYCJĄ, CZYLI 60-LECIE 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W TWOROGU 

19 kwietnia Bank Spółdzielczy w Tworogu obchodził 
jubileusz 60-lecia istnienia. Na uroczystości pojawiło 
się wiele osób, które w swoich wystąpieniach 
nawiązały do historii i tradycji Banku, podkreślając 
jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz fakt, że jest 
to bank polski i bezpieczny. Do władz i pracowników 
Banku kierowano wyrazy uznania dla pozytywnie 
rozwijającej się działalności oraz życzenia dalszego 
budowania nowoczesnego, przyjaznego i elastycznie 
dostosowującego się do dynamicznych warunków 
rynkowych Banku.  

Pierwsze słowa powitania do zgromadzonych gości 
skierowała Prezes, Kazimiera Huniak. W swoim 
wystąpieniu wyraziła podziękowania gościom za udział 
w uroczystości, przypomniała krótko 60-letnią historię 
Banku oraz przedstawiła jego aktualną sytuację. – 
Jesteśmy bankiem nowoczesnym, bezpiecznym, wyłącznie 
z polskim kapitałem, budowanym własnymi siłami  
z wypracowanego przez siebie zysku. Bankiem, który 
działa 24 godziny na dobę poprzez bankowość 
internetową, własne bankomaty, nowoczesne produkty 
bankowe oraz godziny otwarcia banku dostosowane do 
potrzeb klientów – zaznaczyła. Podkreślono również trwałe 
związki Banku z samorządami gmin, wspieranie ich 
działalności oraz opiekę nad ich budżetami jako dowód na 
jego zaangażowania w sprawy o lokalnym charakterze. 

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia. 
Wśród wyróżnionych znaleźli m.in. się wójtowie i skarbnicy 
gmin Tworóg i Krupski Młyn oraz pracownicy Banku.  
Honorowe odznaczenie nadane przez Prezydenta 
RP „Złoty Krzyż Zasługi” z rąk Wicemarszałek Senatu Marii 
Pańczyk-Pozdziej otrzymała Kazimiera Huniak – Prezes 
Zarządu.  Maria Pańczyk-Pozdziej objęła honorowy 
patronat nad jubileuszowym rokiem. Dodatkowo Prezes 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Jerzy 
Różyński wręczył Zarządowi Banku nagrody za zajęcie  
I miejsca w grupie banków o sumie bilansowej do 50 mln zł 
jako „Najlepszy Bank Spółdzielczy” oraz III miejsca  
w kategorii „Bank Spółdzielczy – Wiarygodny Doradca 
Finansowy”. – Bank Spółdzielczy w Tworogu nie jest wcale 
największym bankiem spośród wszystkich banków 
spółdzielczych. Określają go trzy słowa: tradycja, bo ma 
już 60 lat; nowoczesność, bo oferuje m.in. 24-godzinną 
bankowość internetową i bezpieczeństwo, bo według 
wskaźników należy do najbardziej bezpiecznych. 
Zwracając uwagę na te trzy atuty, chcę podkreślić, że 
moim pragnieniem jest, by profesjonalizmu banków nie 
oceniano według kryteriów „małe i duże”, ale dobrze i źle 
funkcjonujące – powiedział Jerzy Różyński wręczając 
nagrody. Jubileuszową galę prowadził aktor i satyryk – 
Krzysztof Respondek, który po występie Krzysztofa Hanke 
z kabaretu „Rak” również dał swój koncert.  

W niedzielę 21 kwietnia w kościele parafialnym w Tworogu 
odbyła się uroczysta msza święta w intencji pracowników, 
klientów, członków i sympatyków Banku. Mszę świętą 
uświetnił tarnogórski chór „CANZONA”.  

Więcej zdjęć z uroczystości znajdziecie na stronie Banku 
www.bstworog.pl  

Z okazji jubileuszu Bank dla wszystkich swoich 
Członków (będących Członkami Banku wg stanu na 
31.12.2012r.) wykupił Polisę od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. W ofercie Banku z okazji 
Roku jubileuszowego wprowadzono Kredyt 
jubileuszowy. W celu uzyskania szczegółów Bank 
zaprasza do swoich placówek.  

Foto. Terenem działania banku są dwie gminy: Tworóg i Krupski Młyn jak  
również województwo śląskie oraz powiat strzelecki. Posiada ponad  

12 tys. klientów i 807 członków banku. 



12 

 

Rozmowa z Panem Tomaszem Zajęckim, Prezesem 
zarządu firmy Livenet Sp. z o.o., właścicielem marki 
Midiko.pl  

Czym zajmuje się Państwa firma i jakie działania prowadzi 
na terenie gminy Tworóg? 

T.Z. Mówiąc krótko – chodzi o dostęp do Internetu. 
Jesteśmy Operatorem Telekomunikacyjnym  
i świadczymy usługi dostępu do sieci Internet usług 
głosowych i TV. Obecnie skupiamy się na realizacji 
projektu, którego podstawowym celem jest stworzenie 
infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej dostęp do 
nowoczesnych usług telekomunikacyjnych o parametrach 
powyżej 10Mbps  (10 megabitów na sekundę) do każdego 
klienta. Midiko.pl zamierza osiągnąć ten cel dzięki budowie 
Infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii  FTTH 
(ang. Fiber To The Home – Światłowód do domu) jest to 
technologia, która umożliwia stosowanie 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych jakie 
stosuje się na świecie. W Polsce technologia dostępowa 
GPON (Giga passive optical Network, czyli gigowa 
pasywna sieć optyczna) dopiero wchodzi na polski rynek, 
w związku z czym, tym bardziej miło, że możemy 
zaproponować mieszkańcom gminy taki sposób 
dostarczania usług telekomunikacyjnych.  Zapraszamy na 
naszą stronę aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej 
technologii http://midiko.pl/ftth. 

Pod koniec czerwca powinny być podłączone Brynek 
i Nowa Wieś Tworoska, a miesiąc później Tworóg i Koty.
Kolejnym etapem będzie budowa infrastruktury w takich 
miejscowościach jak: Wesoła, Potępa, Krupski Młyn, 
Solarnia. Pod koniec lipca Kośmidry, Pawonków, 
Skrzydłowiec, Gwoździany, Dzielna, Jeżowa, Brewkowe, 
Zborowskie.  

 

Są to działania wspierane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, mające na celu stworzenie 
możliwości bezpośredniego dostarczania usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Jaką część gminy Tworóg obejmuje realizowany przez 
Państwa program? 

T.Z. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura 
obejmująca 7  miejscowości  gminy Tworóg, w których 
zostanie zrealizowana infrastruktura światłowodowa,  
zapewniająca podłączenie do sieci internetowej. Pierwsze 
miejscowości gminy Tworóg już za nami (Hanusek  
i Boruszowice), na początku czerwca dołącza Mikołeska. 
Obecnie mamy już kilkadziesiąt klientów podłączonych do 
światłowodu.  

Każdy klient otrzyma nieodpłatnie urządzenie 
umożliwiające uruchomienie usługi Internetu dla 4 
komputerów, 2 portów telefonicznych, usługi TV w 
jakości HD oraz stworzenie bezprzewodowego punktu 
dostępu do sieci Internet w własnym domu (WiFi).  

Dlaczego warto skorzystać z tej technologii?  

T.Z. Dostęp do Internetu, jaki umożliwi planowana sieć 
teleinformatyczna, stanowić będzie narzędzie niezbędne 
zarówno dla  mieszkańców, przedsiębiorstw jak i instytucji 
zlokalizowanych w wymienionych miejscowościach. Dzięki 
sieci nasi klienci będą mieli niczym nieskrępowany dostęp 
do informacji i możliwość korzystania z usług 
świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja projektu 
przyczyni się do rozpowszechnienia i promocji 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
jak również wpłynie na zwiększenie zasięgu integracji 
elektronicznej poprzez poszerzenie dostępu odbiorców do 
szerokopasmowego Internetu i stworzy w znacznym 
stopniu warunki dla poprawy umiejętności informatycznych 
użytkowników zlokalizowanych na obszarze objętym 
projektem.  

Jakie koszty poniosą mieszkańcy naszej gminy chcący 
skorzystać z oferty Państwa firmy? 

T.Z. Dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
budowa infrastruktury w żaden sposób nie obciąża 
kieszeni mieszkańców. Podłączenie i aktywacja usługi 
jest również bezpłatna, użytkownik chcący skorzystać 
z usługi opłaca jedynie abonament za korzystanie  
z wybranej szybkości transferu danych. 

Dział handlowy tel. 32 450 87 77 
Kom. 500 424 941 
e-mail. handlowy@midiko.pl 
www.midiko.pl 
 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

TERMINARZE ROZGRYWEK LKS „SPARTA” TWORÓG 

Klasa „A” 
L.p Gospodarz Gość Data Godzina  Dzień 

1 Pokój Sadów Sparta Tworóg 21.04.2013 16:00:00 Niedziela 

2 Sparta Tworóg Mechanik Kochcice 27.04.2013 16:00:00 Sobota 

3 Sparta II Lubliniec Sparta Tworóg 5.05.2013 17:00:00 Niedziela 

4 Sparta Tworóg LKS Sieraków Śląski 11.05.2013 17:00:00 Sobota 

5 Rybak Ciasna Sparta Tworóg 19.05.2013 17:00:00 Niedziela 

6 Sparta Tworóg Ruch Kochanowice 22.05.2013 18:00:00 Środa 

7 Rozwój Olszyna Sparta Tworóg 26.05.2013 17:00:00 Niedziela 

8 Sparta Tworóg Śląsk Koszęcin 30.05.2013 17:00:00 Czwartek 

9 Błękitni Herby Sparta Tworóg 1.06.2013 17:00:00 Sobota 

10 Sparta Tworóg Orzeł Psary Babienica 8.06.2013 17:00:00 Sobota 

11 Promień Glinica Sparta Tworóg 12.06.2013 18:00:00 Środa 

12 Huragan Jezioro Sparta Tworóg 23.06.2013 17:00:00 Niedziela 

13 Sparta Tworóg LKS Droniowice 29.06.2013 17:00:00 Sobota 

Klasa „B” 
L.p Gospodarz Gość Data Godzina Dzień 

1 Sparta II Tworóg KS Płomień Przystajń 21.04.2013 16:00:00 Niedziela 

2 Płomień Łagiewniki Wielkie Sparta II Tworóg 28.04.2013 16:00:00 Niedziela 

3 Tajfun Harbułtowice Sparta II Tworóg 1.05.2013 17:00:00 Środa 

4 Sparta II Tworóg Orzeł Pawonków 5.05.2013 17:00:00 Niedziela 

5 Dragon Rusinowice Sparta II Tworóg 12.05.2013 17:00:00 Niedziela 

6 Sparta II Tworóg Unia Lisowice 19.05.2013 17:00:00 Niedziela 

7 MLKS II Woźniki Sparta II Tworóg 26.05.2013 17:00:00 Niedziela 

8 Sparta II Tworóg Żwirex Hadra 2.06.2013 17:00:00 Niedziela 

9 Zieloni Zborowskie Sparta II Tworóg 9.06.2013 17:00:00 Niedziela 

10 Sparta II Tworóg LKS Wierzbie 16.06.2013 17:00:00 Niedziela 

11 Victoria Strzebiń Sparta II Tworóg 23.06.2013 17:00:00 Niedziela 

Trampkarze 
L.p Gospodarz Gość Data Godzina Dzień 

1 MLKS Woźniki Sparta Tworóg 20.04.2013 11:00:00 Sobota 

2 Sparta Tworóg Dragon Rusinowice 27.04.2013 11:00:00 Sobota 

3 Płomień Przystajń Sparta Tworóg 1.05.2013 11:00:00 Środa 

4 Jedność Boronów Sparta Tworóg 4.05.2013 11:00:00 Sobota 

5 Sparta Tworóg Orzeł Pawonków 11.05.2013 11:00:00 Sobota 

6 Sparta Tworóg Płomień Przystajń 18.05.2013 11:00:00 Sobota 

7 Sparta Tworóg pauza 22.05.2013 11:00:00 Środa 

8 Sparta Tworóg pauza 25.05.2013 11:00:00 Sobota 

9 Śląsk Koszęcin Sparta Tworóg 1.06.2013 11:00:00 Sobota 

10 Sparta Tworóg Śląsk Koszęcin 5.06.2013 18:30:00 Środa 

11 Sparta Tworóg MLKS Woźniki 8.06.2013 11:00:00 Sobota 

12 Dragon Rusinowice Sparta Tworóg 15.06.2013 11:00:00 Sobota 

13 Sparta Tworóg Jedność Boronów 22.06.2013 11:00:00 Sobota 

14 Orzeł Pawonków Sparta Tworóg 29.06.2013 11:00:00 Sobota 

Adresy stron internetowych : 
Seniorzy: www.spartatworog.futbolowo.pl 

Trampkarze: www.spartatworog99.futbolowo.pl 
Zapraszamy wszystkich sympatyków i kibiców na mecze naszych drużyn. 
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ZNÓW NA PODIUM! 

18 kwietnia odbył się Finał Rejonu Lubliniecko-
Tarnogórskiego Piłki Siatkowej Chłopców, w którym 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu zdobyli  
III miejsce.  Dzień później w tworoskiej podstawówce 
rozegrano Finał Gminny Piłki Ręcznej Dziewcząt  
i Chłopców. W obu konkurencjach nasi reprezentanci 
zdobyli pierwsze miejsca. 

Z kolei 30 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej  
w Tworogu odbyły się Gminne Zawody w Czwórboju L-a. 
Udział w nich wzięły Szkoły Podstawowe z Boruszowic, 
Wojski i Tworoga.  

Indywidualnie w kategorii dziewcząt: 
I m. zajęła Katarzyna Pasieka - Szkoła Podstawowa  
w Boruszowicach 
II m. Agnieszka Bąk - Szkoła Podstawowa w Tworogu 
III m. Daria Bal - Szkoła Podstawowa w Tworogu 

Indywidualnie w kategorii chłopców: 
I m. zajął Tomasz Pyka - SP w Boruszowicach 
II m. Patryk Kozub - SP w Tworogu 
III m. Daniel Sobel - SP w Boruszowicach 

Drużynowo - chłopcy: 
I m. - Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
II m. - Szkoła Podstawowa w Tworogu 
III m. - Szkoła Podstawowa w Wojsce 

Drużynowo - dziewczęta: 
I m. - Szkoła Podstawowa w Tworogu 
II m. Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
III m.  - Szkoła Podstawowa w Wojsce 

Więcej informacji o osiągnięciach uczniów na szkolnej 
stronie internetowej: www.sptworog.pl 

WSZECHSTRONNIE UZDOLNIENI  

16 kwietnia w Świbiu odbył się Międzygminny Konkurs 
Wiedzy Uczniów Klas II i III "Omnibus 2013".  Celem 
konkursu było zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy 
poprzez propagowanie otwartości i ciekawości na świat.  
W konkursie tym nasza uczennica – Faustyna 
Chmielewska zdobyła V miejsce. 

Pięcioro uczniów naszej szkoły: Daria Bal, Agnieszka Bąk, 
Łukasz Rabczyński, Beniamin Jaruszowic i Daniel Krasoń 
wzięło udział w XI Wojewódzkim Konkursie Grafiki 
Komputerowej „Kim jestem? – moje metamorfozy”. 
Konkurs, pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, 
został zorganizowany przez Powiatowe Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach.  

Prace uczniów, wykonane w ogólnodostępnych 
programach graficznych służących do rysowania  
i malowania oraz obróbki zdjęć, zostaną zaprezentowane 
na wystawie w Czechowicach-Dziedzicach. 

Hanna Pawełczyk 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SZACHOWE ROZGRYWKI 

15 i 18 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
„Jordan” w Tarnowskich Górach odbyły się turnieje 
finałowe 61-Mistrzostw Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego 
w szachach w ramach eliminacji do 52. Igrzysk 
Wojewódzkich Młodzieży Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów na rok 2013. 

W rywalizacji wzięli udział młodzi przedstawiciele naszej 
gminy. Poniżej podajemy skład drużyn Szkoły 
Podstawowej z Tworoga: grupa chłopców: Dominik Claus 
– Marcin Kaleta; grupa dziewczyn: Aleksandra Chmiel –
Daria Popławska. Drużynami opiekował się nauczyciel 
Rafał Potempa. Sędzia Zygmunt Bień przewiduje, że choć 
tym razem przedstawiciele gminy nie wygrali, mają duże 
szanse na sukces. Kluczem do tego są oczywiście 
systematyczne ćwiczenia, bo jak mówi znane powiedzenie: 
trening czyni mistrza. 

SUKCESY Z JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce biorą udział 
w licznych konkursach z języka niemieckiego z coraz 
większymi sukcesami. W lutym wzięli udział 
w 9 Olimpiadzie z języka niemieckiego, następny był 
Ogólnopolski Konkurs DafKenner organizowany przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN. Z klas IV, V i VI 
zakwalifikowało się do kolejnego etapu po trzech uczniów, 
najlepsza jednak okazała się uczennica klasy V Nicole 
Dressler, która uzyskała 97% wszystkich punktów. 

Z kolei w V Międzygminnym Konkursie Poezji i Prozy 
Josepha von Eichendorffa, który odbył się 10 kwietnia 
w Wielowsi uczennica klasy VI Victoria Krywalski zdobyła 
po raz drugi z rzędu I miejsce w kategorii klas IV-VI (na 
zdjęciu po lewej wraz z pozostałymi uczestnikami konkursu 
ze szkoły w Wojsce).  

Grażyna Nierychło
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TO JUŻ MAJ! 

Sygnałem dla mieszkańców Tworoga, że zaczyna się maj 
od wielu lat jest stawiany w centrum miejscowości 
maibaum. Pojawił się jak co roku pod koniec kwietnia obok 
Urzędu Gminy.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Kolejnym etapem rozgrywek był półfinał powiatowy, który 
odbył się 11 kwietnia w SP Nakło Śląskie, gdzie pokonali 
najlepsze drużyny z dwóch innych gmin czyli SP Chechło 
(6:4) i SP Krupski Młyn (5:3). Finał powiatowy odbył się 
16 kwietnia w Radzionkowie. Nasi reprezentanci zmierzyli 
się z gospodarzami czyli SP nr 4 w Radzionkowie. 

Mecz był bardzo trudny, lecz chłopcy nie poddali się i w 
10-minutowej dogrywce zdobyli zwycięską bramkę i mecz 
zakończył się wynikiem 6:5. Teraz czeka naszych uczniów 
etap rejonowy, więc mocno trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia. 

Aleksandra Paździor

DNI OTWARTE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TWOROGU 

5 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla 
uczniów 6 i 7 letnich. Poprzedziło go spotkanie 
informacyjne dyrektora naszej szkoły i wychowawców 
przyszłych klas I z rodzicami w Przedszkolu w Tworogu. 

W czasie Dnia Otwartego rodzice zapoznali się z bazą 
dydaktyczną i ofertą szkoły, dzieci natomiast wzięły udział 
w prowadzonych zajęciach, na których wykorzystano 
nowoczesne techniki dydaktyczne. Odbyły się również 
zajęcia ruchowe pod opieką doświadczonych nauczycieli 
wf. Przedszkolaki uczestniczyły też w konkursie literackim 
dotyczącym baśniowych postaci, prowadzonym przez 
Szkolny Teatrzyk Lalek „Pacynka”, którego zajęcia 
stanowią jedną z form zajęć pozalekcyjnych w naszej 
szkole. W czasie spotkania nauczyciele zapoznali 
rodziców z programem nauczania i podręcznikami do klasy 
I, a w czasie rozmów odpowiadali na wszelkie zadawane 
pytania. 

Hanna Pawełczyk

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

26 kwietnia do naszego przedszkola przybyły dzieci, które 
od nowego roku szkolnego zostaną przedszkolakami. 
Spotkanie miało charakter prezentacyjno-poznawczy. 
Dzieci z poszczególnych oddziałów pokazały swoje 
umiejętności i zdolności muzyczne, taneczne, teatralne. 

Tradycyjnie maszt konstrukcji jest w śląskich, niebiesko-
żółtych barwach. Szczyt zdobi dwumetrowy wieniec oraz 
świerk. Tradycyjnie majowe drzewko przygotował Fryderyk 
Zgodzaj.  

DNI KRZYŻOWE 

6 maja w Kotach przy odnowionym krzyżu św. Huberta 
przy ul. Potępskiej odbyła się jedna z trzech procesji 
błagalnych w Dni Krzyżowe. Procesje i wspólna modlitwa 
mają na celu zapewnienie urodzaju oraz uchronienie 
mieszkańców od klęsk powodzi, niepogody, gradu i ognia, 
a także ochronę ludzi i zwierzęta przed chorobami. 

 

SP BORUSZOWICE W GRZE 

Uczniowie naszej szkoły od dwóch tygodni biorą udział  
w zawodach sportowych mini piłki nożnej w kategorii 
chłopców, przechodząc przez kolejne szczeble rozgrywek.  

Pierwszym etapem były Gminne Zawody  o Puchar Wójta 
Gminy Tworóg, w których nasi chłopcy (M. Stańko, D. 
Sobel, T. Pyka, P. Koliński, J. Gacka, R. Tomczyk i R. 
Leśniewski) pokonali swoich przeciwników z SP  
w Tworogu (13:4) i SP w Wojsce (12:7). 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 

Różne formy działalności dostarczyły dzieciom wiele 
ekspresji , przeżyć i spostrzeżeń. Przyczyniły się również 
do nawiązania przyjacielskich kontaktów, zdobyciu 
pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu 
przyjaznej szkoły.   

KAŻDY UCZEŃ WIE, CO ZROBIĆ 
Z ZSEE! 

To hasło przyświecało tegorocznym obchodom Dnia 
Ziemi, które w Wojsce miały miejsce tuż przed długim 
weekendem. 

We wtorek, 30. kwietnia, uczniowie Szkoły 
Podstawowej  rozpoczęli święto naszej planety 
od  programu o ZSEE przygotowanego przez klasę 6. pod 
kierownictwem pani Róży Neumann. Po tym krótkim 
wstępie wszyscy wiedzieli już, co kryje się pod 
tajemniczym skrótem. Wyjaśnione też zostało, dlaczego 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli właśnie 
ZSEE, jest tak groźny dla naszego środowiska. Uczniowie 
często z wielkim zdumieniem odkryli, że zepsuta lodówka, 
czy telewizor, którego nie da się już naprawić, to nie są 
„zwykłe” śmieci i nie można ich po prostu wyrzucić na 
śmietnik. 

Przyszłe przedszkolaki wraz z rodzicami zwiedzały sale 
przedszkolne, brały udział w warsztatach plastycznych, 
muzycznych, wspólnie bawiły się z dziećmi. Rodzice mogli 
porozmawiać z dyrektorem i skonsultować sprawę 
procedur rekrutacji do przedszkola. Dzień zakończył się 
wspólną zabawą na podwórku przedszkolnym w miłej  
i przyjaznej atmosferze. 

oprac. Teresa Adamczyk 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W WOJSCE 

16 kwietnia zorganizowano Dzień Otwarty dla 
przedszkolaków. Zarówno sześciolatki  jak  
i siedmiolatki miały okazję uczestniczyć w różnych 
warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich.  

Wszystkie zajęcia były świetnie skomponowane 
tematycznie z porami roku (szczególnie wiosną) oraz 
barwami, które im się z tym kojarzą. Dzieci miały okazję 
wykazać się umiejętnością rozpoznawania i nazywania pór 
roku oraz uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych.  

Poznały również nazwy kolorów w języku angielskim 
i miały okazję wykorzystać je  w programach 
komputerowych. Zajęcia zakończyły zabawy z kolorową 
chustą animacyjną. 

Następnie wszystkie klasy przystąpiły do przygotowania 
swoich kandydatek na Miss Ziemi. Kiedy kandydatki były 
już odpowiednio „udekorowane”, w swoich ekologicznych 
kreacjach zaprezentowały się publiczności.  Suknie 
z foliowych reklamówek lub gazet, tren z plastikowych 
butelek, czy modna bransoletka ze zużytych baterii to tylko 
niektóre z propozycji klasowych „projektantów”! 

Ponieważ - jak wszyscy wiemy - Miss musi nie tylko ładnie 
wyglądać, ale także wykazać się inteligencją, kandydatki 
zostały gruntownie odpytane przez panią Magdalenę 
Michalską z wiedzy o przyrodzie i zagrożeniach 
ekologicznych. Ostatecznie Miss, a właściwie 
Misterem  Ziemi w Wojsce został przedstawiciel klasy 6. –
Tomek Maselli. 

Po tej rozrywkowej części programu, na zakończenie Dnia 
Ziemi, uczniowie zobaczyli ciekawy film o tajemniczym 
potworze zwanym „ZSEE”, który doskonale podsumował 
nowo nabytą wiedzę o elektrośmieciach. 


