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Nr 62, 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 

„HERB TO TREŚĆ 
ZAPISANA BEZ 
SŁÓW” 

27 maja podczas sesji Rady 
Gminy podjęto uchwały  
w sprawie ustanowienia herbu  
i flagi Gminy Tworóg. 

Więcej na stronie 5! 

PREZENT DLA 
CZYTELNIKÓW! 

Z okazji ustanowienia herbu  
i flagi gminy Tworóg, do 
każdego egzemplarza „TWG 
Kuriera” dodajemy monetę 
pamiątkową z herbem.  

Prezent został ufundowany ze 
środków na promocję Urzędu 
Gminy w Tworogu. 

Z OKAZJI 
ROZPOCZĘCIA 
WAKACJI! 

29 czerwca o godz. 17 w Nowej 
Wsi Tworoskiej (w świetlicy) 
odbędzie się impreza z okazji 
rozpoczęcia wakacji, na które 
zapraszamy wszystkie dzieci 
zameldowane w sołectwie. 

W programie gry i zabawy, 
słodki poczęstunek, a jeżeli 
pogoda dopisze, również 
darmowe przejażdżki bryczką. 
Zapraszamy! 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA5555555555555555555str.3 
SESJA55555555555..55555555..str.4 
– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
– Apel w sprawie szpitala 
– Absolutorium dla Wójta 
– Było logo, mamy herb 
PRAWNIK555555555555555555..str.6 
– Czy stare długi trzeba płacić? c.d. 
HOBBYSTA5..555555555555555.5str.7 
– Na rowerze pod wiatr 
– Emeryci w trasie 
– Majówka w Wojsce 
– Pod parasolami, ale w słonecznych nastrojach 
KULTURALNIE5555555555555.555str.9 
– Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych 
– Dzień Dziecka z filmem 
– O "Dwóch Rogach" 
– Gimnazjaliści dla przedszkolaków 
– Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w Boruszowicach! 
– Zasady zdrowego odżywiania cz. VIII 
NA BIEŻĄCO5555555555555.555.str.12 
– Z Comeniusem do Szwecji 
– Niech żyją nasze mamy! 
– I miejsce! 
– Co mówi drama 
– Zdolni uczniowie z bezpiecznej szkoły 
– Akademia przedszkolaka 
– Jak pobudzić ciekawość? 
– Cudze chwalicie, swego nie znacie, BS Tworóg 
– Dzień Dziecka w Kotach 
– 145 lat Szkoły w Kotach 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Podobna cała historia drugiej połowy średniowiecza 
zapisana jest w herbach. Te znaki rozpoznawcze związane 
pierwotnie z warstwą rycerską i rzemiosłem wojennym 
zrobiły niebywałą karierę. Dziś stosują je m.in. gminy, 
również nasza. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Tworogu 
zatwierdzono nasz gminny herb. Od końca maja mamy też 
własną flagę. Przeczytaj więcej o tworoskim herbie 
w dziale „Sesja”.   

W niniejszym wydaniu przeczytacie również o polsko-
niemieckim rajdzie rowerowym. Radny powiatowy, Adam 
Chmiel wraz z grupą śmiałków pokonał na rowerze 1000 
km w 9 dni. O przygodzie na dwóch kołach opowiada nam 
w dziale „Hobbysta”. 

W „Prawniku” natomiast kontynuowany jest temat starych 
długów. W tym miesiącu Łukasz Frączek przybliża 
formalności z tym związane i opisuje procedurę jaką 
„przechodzi” dług.  

Piszemy także o budynku starej szkoły w Kotach, 
o wyjeździe dwóch uczennic z tworoskiej szkoły do 
Szwecji, rodzinnych festynach i sukcesach uczniów.  

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, Irena Jonecko, Łukasz Frączek, Alicja Marzec, Weronika Nowak, Julia Swoboda, 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. 
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TWG 

KURIER TABLICA 
WÓJT GMINY TWORÓG 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. 102/2010 poz.651 ze zmianami) 

i n f o r m u j e 

W siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 
16, na okres 21 dni, od dnia 31.05.2013 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży: działki położone są  
w miejscowościach: Tworóg, Nowa Wieś Tworoska, 
Świniowice, Brynek, Hanusek i Boruszowice. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Tworóg pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 42. 
Pełna treść wykazu została umieszczona na stronach 
internetowych Urzędu Gminy: www.tworog.pl 

PSIE WOŁANIE O UWAGĘ! 

Po raz kolejny apelujemy do właścicieli czworonogów  
o pilnowanie swoich zwierząt. Mieszkańcy gminy wciąż nie 
wiedzą, że ucieczka pupila może drogo kosztować. Koszty 
złapania psa i opieki nad nim pokrywa jego właściciel, nie 
gmina (dotyczy to sytuacji, gdy właściciel zostanie 
ustalony). Pracownicy Urzędu Gminy na co dzień 
spotykają się z oburzeniem mieszkańców, na których jak 
grom z jasnego nieba spada wysoki rachunek. Tymczasem 
to nie urzędnicy ustalają ceny. 

23 marca tego roku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Tworóg. Program dotyczy wszystkich zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów. W załączniku do uchwały  
w paragrafie piątym czytamy, że w przypadku ustalenia 
właściciela wyłapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami 
związanymi z wyłapaniem i zapewnieniem niezbędnej 
opieki zwierzęciu, obciąża się właściciela. Ustaleniem 
właściciela, zgłoszonego do odłowienia psa, zajmować się 
będą pracownicy Urzędu Gminy przy współpracy  
z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Tworogu.  

Cena psiej wycieczki bez opiekuna nie jest niska. Samo 
wyłapanie kosztuje 270 zł, dojazd do gminy – kolejne 270 
zł, schronisko od 800 zł do 984 zł. Razem to niemal 1500 
zł. Dodatkowo, gdy zgłoszenie o wałęsającym się psie 
nastąpi w dniu wolnym od pracy, trzeba dopłacić 180 zł.  

Odłowione zwierzęta przekazywane są do schronisk: 
Fundacja „Mali bracia św. Franciszka” w Opolu lub do 
Fundacji „S.O.S. dla zwierząt” w Chorzowie-
Maciejkowicach. W przypadku odłowienia psa rasy 
myśliwskiej informuje się miejscowe koła łowieckie oraz 
najbliższy oddział Związku Kynologicznego. 

NASZA GMINA 
Nasza Gminy – to lasy zielone 
Rozległe pola, łąki okwiecone 

Piaszczyste brzegi, strumyki srebrzyste 
Piękne ogrody, sady kwieciste 

Rzeki kręcone, jak wstęgi na słońcu błyszczące 
Płaczące wierzby, przydrożne brzozy stojące 

Jeziora, ryby, tataraki, wikliny 
Zagajniki, ugory, pagórki i doliny 

To czarna rola wydająca plony 
Tysiące kwiatów i maj zielony 
Błękitne niebo, poranna zorza 

okwitłe kłosy pachnącego zboża 

Mała ojczyzna – to cały obszar gminy 
a w nim nasz dom rodzinny 

czerwone maki, niebieskie bławatki 
i ciepły uśmiech kochanej matki 

Irena Jonecko

Zachęcamy do poznawania Gminy z „TWG Kurierem”. 
Piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia z waszych wędrówek 
po okolicy i opowiedzcie swoimi słowami o gminie. 
Najciekawsze zdjęcia i teksty wydrukujemy. Niech wiersz 
Ireny Jonecko będzie dla Was zachętą. Czekamy na maile! 

redakcja „TWG Kuriera”

PRYMICJE 

18 maja w tworoskiej parafii dk Paweł Gwóźdź pochodzący 
z Tworoga przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystości 
odbyły się w gliwickiej Katedrze pod przewodnictwem Bp 
Jana Kopca. Wyświęconych zostało 9 nowych kapłanów. 
Uroczystość odbyła się w przeddzień Zesłania Ducha 
Świętego, w obecności biskupów: Jana Kopca, Gerarda 
Kusza, Jana Wieczorka, władz seminaryjnych i wielu 
księży oraz rodzin i znajomych. Główne uroczystości 
prymicyjne odbyły się w niedzielę 19 maja. O godz. 11 ks. 
Paweł sprawował w kościele parafialnym swoją pierwszą 
Mszę Świętą. Na zakończenie uroczystej liturgii Prymicjant 
udzielił wszystkim obecnym prymicyjnego 
błogosławieństwa. Zdjęcie udostępnione przez Zakład 
Fotograficzny „FotoKowoll”. 
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TWG 

KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z XXXI sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 27 maja 2013 roku: 

– Rada Gminy podjęła dwie uchwały dotyczące 
przedszkola w Kotach. Pierwsza uchwała likwiduje Gminne 
Przedszkole w Kotach (uchwała nr XXXI/284/2013), 
kolejna uchwała przekształca Gminne Przedszkole  
w Kotach w Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola 
w Tworogu (uchwała nr XXXI/285/2013).  
– Połączono Przedszkole i Szkołę w Boruszowicach  
w jedną placówkę Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Boruszowicach (uchwała nr XXXI/286/2013). 
– Uchwałą nr XXXI/292/2013 zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za rok 
2012. 
– Uchwałą nr XXXI/293/2013 zatwierdzono sprawozdanie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu za rok 2012. 
– Podjęto uchwałę nr XXXI/294/2013 w sprawie zmiany 
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Tworogu, 
Nowym Przewodniczącym został Adam Chmiel. 
– Zatwierdzono Statut Sołectwa Nowa Wieś Tworoska 
(uchwała nr XXXI/300/2013). Nowy Statut jest podobny do 
statutów pozostałych sołectw, które były przyjmowane  
w grudniu 2012 roku. 

APEL W SPRAWIE SZPITALA 

Już od dłuższego czasu w lokalnej prasie pojawiają się 
niepokojące informacje dotyczące złej kondycji 
finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

Jeszcze w poprzedniej kadencji Rada Powiatu  
w Tarnowskich Górach dokonała przekształcenia szpitala 
(tzw. „Trójki”) w Spółkę Akcyjną, której jedynym 
udziałowcem jest Powiat Tarnogórski. Dzisiaj głównym 
problemem związanym z funkcjonowaniem szpitala jest 
jego zadłużenie. Nie wszyscy radni powiatowi są zgodni co 
do sposobu zarządzania szpitalem oraz zaproponowanego 
programu naprawczego. Ponieważ tarnogórski szpital 
zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim 
mieszkańcom powiatu, w tym mieszkańcom naszej gminy, 
Rada Gminy Tworóg podjęła uchwałę zaadresowaną do 
podmiotów, które mają wpływ na losy placówki. W treści 
uchwały czytamy: 

W związku z niepokojącą sytuacją finansową  
i organizacyjną w Wielospecjalistycznym Szpitalu 
Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, Rada Gminy 
występuje z apelem do Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, 
Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego, 

radnych Rady Powiatu Inicjatywy Obywatelskiej, Ruchu 
Samorządowego, Platformy Obywatelskiej, 

Prawa i Sprawiedliwości oraz Przyjaznego Samorządu 
o wzniesienie się ponad podziałami politycznymi w kwestii 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Tarnogórskiego i przystąpienie do spokojnych oraz 
merytorycznych dyskusji oraz wypracowania propozycji 
pomocy poprawy kondycji finansowej WSP w Tarnowskich 
Górach. Dobra kondycja zdrowotna mieszkańców naszej 
gminy, a co za tym idzie, mieszkańców naszego powiatu, 
którego jesteśmy częścią, jest dla nas bardzo ważna, ale 
rozwiązanie problemów WSP w Tarnowskich Górach 
należy do Państwa kompetencji. Jeszcze raz apelujemy 
o zajęcie się tym problemem w sposób apolityczny 
i merytoryczny, dla dobra wszystkich mieszkańców 
Powiatu. 

(uchwała nr XXXI/295/2013) 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2012. 

Dochody gminy 

W roku 2012 dochody budżetu gminy wyniosły 
22.592.403,91zł, co stanowi 99% wykonania planu, przy 
czym dochody bieżące wyniosły 21.058.971,80 zł, 
a majątkowe 1.533.432,11zł. Udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 
3.510.719,00 zł stanowiąc 97% założonego planu, 
w porównaniu do roku 2011 dochody te procentowo są 
niższe. 

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 
w 192%, jednak kwotowo podatek ten wynosi jedynie 
57.673,72zł i nie rzutuje na dochody budżetu gminy. 
Przyznane dotacje na zadania własne nie zostały w pełni 
wykorzystane, zrealizowano 95% planu. Jeżeli chodzi 
o dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecono, 
to zrealizowano 98% założonego planu. Podatek od 
nieruchomości został zrealizowany w 100%, podatek leśny 
jak również od środków transportowych wykonano 
w 102%, podatek rolny w 97%. Podatek od spadków 
i darowizn wykonano w 118%. Mimo wysokich wpływów 
nadal widnieją wysokie zaległości podatkowe, 
w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości. 

Wydatki gminy 
Wydatki budżetu zostały wykonane na kwotę 
20.362.520,13 zł i stanowią 96% planu, z tego wydatki 
bieżące wykonano na kwotę 18.513.355,73 zł, a wydatki 
majątkowe na kwotę 1.849.164,40 zł. 

Inwestycje 
W roku budżetowym 2012 gmina nie przeznaczyła 
wysokich środków na remonty bieżące, pomimo że 
jednostki organizacyjne złożyły zapotrzebowanie, 
w których ujęto wiele remontów. W jednostkach 
oświatowych zrealizowano najpotrzebniejsze naprawy 
i konserwacje, 
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które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa  
i spełnienie wymogów. W roku 2012 gmina skupiła się 
głównie na zadaniach inwestycyjnych. Jedną z głównych 
inwestycji była rozbudowa cmentarza komunalnego. 
Inwestycja ta, przesuwana od kilku lat, była niezbędna, 
gdyż ze względu na zbyt małą powierzchnię, cmentarz 
mógł przestać spełniać swe zadanie. Dużą inwestycją była 
planowana od lat termomodernizacja Gminnego 
Przedszkola w Tworogu. Zadanie to udało się 
przeprowadzić przy współfinansowaniu środków z Unii 
Europejskiej w ramach PROW i WFOŚiGW w Katowicach. 
Przy udziale środków unijnych udało się również 
zakończyć inwestycję budowy kanalizacji w sołectwach 
Tworóg-Brynek. Oprócz tzw. „twardych” projektów, gmina 
realizowała również projekty „miękkie” nakierowane na 
lokalne społeczeństwo. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej prowadził program finansowany ze środków 
unijnych w ramach POKL skupiający się na zapobieganiu 
bezrobociu w gminie Tworóg, natomiast Gminne 
Przedszkole w Tworogu realizowało program „Drzwi 
otwarte” poświęcony dzieciom z terenu gminy. Kolejnym 
edukacyjnym przedsięwzięciem realizowanym ze środków 
Unii Europejskiej był Program Comenius prowadzony 
przez Szkołę Podstawową w Tworogu. Dzięki pozyskanym 
środkom unijnym z PROW zrealizowano projekt „Wirtualna 
wycieczka po gminie Tworóg”, który ma promować lokalne 
zabytki i ekologiczny charakter gminy.  

BYŁO LOGO, MAMY HERB 

27 maja podczas sesji Rady Gminy podjęto uchwały  
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Tworóg. 
Znak, który do tej pory funkcjonował jako herb,  
w świetle prawa nie był nim. Okazało się, że nasz 
„herb” nigdy nie został zatwierdzony przez Komisję 
Heraldyczną. Sprawa wyszła w 2007 r., gdy zaczęto 
starać się o gminną flagę.  

Pierwsze pismo w sprawie ustanowienie gminnej flagi 
wysłano 4 grudnia 2007 r., kolejne niespełna rok później.  
1 kwietnia 2009 r. otrzymano negatywną opinię Komisji 
Heraldycznej. Stwierdzono m.in., że herb widniejący na 
fladze nigdy nie był opiniowany przez Komisję 
Heraldyczną, co oznacza, że uchwała Rady Gminy z 1995 
r. w sprawie herbu nie została przesłana do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Wniosek był wysyłany jeszcze trzy 
razy, nim we wrześniu 2012 r. Komisja Heraldyczna 

 TWG KURIER – SESJA 

wydała pozytywną opinię. Na tej podstawie 27 listopada 
2012 r. został przygotowany projekt uchwały, który 
wymagał zatwierdzenia przez Radę Gminy. Cały proces 
trwał ponad 5 lat.  

Podczas uroczystej sesji flaga została wniesiona przez 
Fryderyka Zgodzaja, który przekazał ją na ręce wójta 
Gminy, Eugeniusza Gwoździa. To właśnie Fryderyk 
Zgodzaj zaangażował się w przygotowanie i opracowanie 
herbu i flagi. Nowy herb w postaci witrażu wnieśli 
uczniowie ze szkół gminnych ubrani w stroje ludowe. 
Witraż został oficjalnie zawieszony na ścianie sali 
posiedzeniowej przez wójta Gminy. Podczas sesji 
zaznaczono, że tradycyjny ubiór, śląska gwara, nasza 
historia – to wszystko elementy identyfikacyjne, 
określające to kim jesteśmy. Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź podkreślił znaczenie wszelkich symboli 
w budowaniu tożsamości.  

Herb to treść zapisana bez słów. Co mówi nasz? Wzorem 
jest pieczęć z 1932 r. Przedstawia schemat 
reprezentatywnego budynku (zamku) na zielonym tle (kolor 
symbolizuje połacie lasów otaczających gminę), nad 
którym widnieją skrzyżowane białe młoty (symbolizujące 
istniejące dawniej na tych terenach kopalnie rud żelaza). 
Flaga natomiast składa się z trzech pasów poziomych: 
górny zielony z godłem herbowym oraz pasami żółtym i 
niebieskim (barwy śląska). Flagi zostały przekazane do 
czterech szkół z terenu gminy oraz do sołectw. Sala 
posiedzeniowa została specjalnie przygotowana na tę 
okazję. Zdobiły ją kwiaty w barwach Śląska, czyli żółte i 
niebieskie. A ponieważ o tej porze roku trudno o niebieskie 
kwiaty, białe zostały przemalowane na niebiesko. 

Szczęśliwie sprawę udało się doprowadzić do końca w 
momencie, gdy tworoski zamek jest remontowany. Przy tej 
okazji zalegalizowany herb zostanie wtopiony w elewację 
budynku na jego szczycie nad drzwiami wejściowymi. Herb 
ma zostać wykonany z porcelany bolesławieckiej.  

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  

Od 1 czerwca w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 
od 12. do 14. w budynku Urzędu Gminy będą udzielane 
porady prawne w zakresie prawa rodzinnego dla osób 
uwikłanych w alkoholizm i narkomanię. Porad będzie 
udzielać Barbara Baron w pomieszczeniach dla 
pracowników socjalnych. Zapraszamy.  

Foto. Po lewej logo gminy Tworóg, bo prawej zalegalizowany herb. 
Różnią się odcieniem zieleni (tło), kształtem i kolorem młotów, 

wprowadzono też drobne zmiany w wyglądzie zamku. 
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TWG 

KURIER PRAWNIK 
Droga redakcjo, 

jestem stałą czytelniczką „TWG Kuriera”, jedną  
z ulubionych rubryk są porady prawne. Wiem, że pan 
Prawnik jest w stanie odpowiedzieć na najtrudniejsze 
pytania. Dlatego chciałam podzielić się swoim 
problemem. Jestem mieszkanką wsi. Droga do mojej 
posesji jest drogą prywatną. Kilka razy zwracaliśmy 
się z innymi właścicielami do gminy, aby gmina ją 
przejęła. Niestety bez rezultatu. Bardzo nam na tym 
zależy, bo na ten moment każdą sprawę jesteśmy 
zmuszeni załatwiać samodzielnie oraz pokrywać 
wszelkie koszty utrzymania drogi (odgarnianie śniegu, 
montaż oświetlenia, czy łatanie dziur). Chcemy 
bezpłatnie oddać drogę gminie. Czy gmina może 
odmówić przyjęcia własności? Czy istnieje prawo 
zobowiązujące gminę do przejmowania prywatnych 
dróg? Proszę o radę. 

Pozdrawiam, mieszkanka Potępy 

Szanowna Pani, prawo o które Pani pyta nie istnieje. 
Jedyny przypadek przejęcia przez gminę z mocy prawa 
nieruchomości przeznaczonych na drogę, opisuje art. 98 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami: „Działki gruntu wydzielone pod drogi 
publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe –  
z nieruchomości, której podział został dokonany na 
wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, 
odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa 
lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja 
zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo 
orzeczenie o podziale prawomocne”. 

Mimo, iż z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wynika 
obowiązek zaspokajania potrzeb zbiorowych 
mieszkańców, nie ma żadnego przepisu nakazującego 
gminie przejęcie drogi prywatnej, nawet jeżeli taka jest 
wola właścicieli drogi. Oznacza to, że właściciele 
nieruchomości na której posadowiona jest droga mogą 
wnioskować do gminy o zawarcie umowy sprzedaży lub 
darowizny, której przedmiotem będzie działka drogowa, 
jednak do zawarcia takiej umowy potrzebna jest zgodna 
wola obu stron, a gmina nie musi się na to zgodzić. 
Ponadto proszę rozważyć przyczyny, dla których gmina 
odmawia przejęcia nieruchomości. Możliwe, że są 
niezbędne dodatkowe formalności związane np.  
z podziałem lub scaleniem Państwa nieruchomości,  
z formalnym wydzieleniem drogi z zabudowanych działek 
mieszkańców sąsiadujących z przejazdem. Tak naprawdę 
jednak decydujące znaczenie ma wola gminy wyrażana 
przez jej reprezentanta, gdyż poza wspomnianym 
wypadkiem przejęcia drogi z mocy prawa, opisana sprawa 
pozostaje w sferze cywilnoprawnej.  

CZY STARE DŁUGI TRZEBA 
PŁACIĆ? c.d. 

W ostatnim numerze naszego miesięcznika poruszyłem 
ogólne kwestie starych i wątpliwych długów, które coraz 
częściej odzyskiwać próbują firmy windykacyjne. W tym 
miejscu chciałbym troszkę przybliżyć formalności i opisać 
procedurę jaką „przechodzi” dług od momentu wezwania 
dłużnika do zapłaty do momentu podjęcia działania przez 
komornika.  

Dłużnik lub rzekomy dłużnik dowiaduje się zwykle 
o zadłużeniu z wezwania do zapłaty, często wysyłanego 
zwykłym lub poleconym listem. Tak naprawdę zwykły list 
nie powoduje powstania żadnego „śladu”, więc wierzyciel 
nie będzie miał dokumentu, że taki dłużnik był wzywany do 
jakiegoś działania. Takie wysłanie listu to próba uzyskania 
dobrowolnej zapłaty, która w zasadzie na tym się kończy. 
Następnie sprawa trafia do sądu. Powód – wierzyciel 
wnosi do sądu (niekoniecznie właściwego dla miejsca 
zamieszkania dłużnika) pozew do którego dołącza 
dokument świadczący o istnieniu długu, zwykle będzie to 
faktura, nota karna, rachunek czy inny papier z którego 
będzie wynikać kwota zobowiązania. Dla sądu taki 
dokument jest wystarczający do wydania nakazu zapłaty 
w postępowaniu upominawczym, w takim postępowaniu 
bowiem sąd, jeśli dokumenty załączone do pozwu nie 
budzą dużych wątpliwości, daje wiarę twierdzeniom 
pozwu, w zasadzie ich nie weryfikując. Następnie taki 
wydany nakaz zapłaty jest doręczany stronom, w tym 
pozwanemu dłużnikowi. Od momentu doręczenia liczony 
jest czas na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty –
środka odwoławczego, który powoduje uchylenie nakazu 
zapłaty z mocy prawa oraz skierowanie sprawy na 
rozprawę. Dopiero wówczas dłużnik będzie mógł podnosić 
przed sądem swoje racje, a sąd będzie weryfikował pod 
tym  kątem twierdzenia pozwu. Już w sprzeciwie należy 
przedstawić zarzuty co do roszczenia pozwu. Co ważne, 
na wniesienie sprzeciwu pozwany ma dwa tygodnie od 
momentu doręczenia mu nakazu zapłaty. Niestety 
nierzadko zdarza się, że powód podaje w pozwie 
nieaktualny już adres dłużnika – pozwanego. Może się 
w takim przypadku zdarzyć, że poczta będzie próbować 
doręczać na taki błędny adres list polecony. Kodeks 
postępowania cywilnego przewiduje tymczasem, że tzw. 
podwójna awizacja listu poleconego oznacza jego 
prawidłowe doręczenie. Taka fikcja doręczenia powoduje 
rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia sprzeciwu, a po 
jego upływie uprawomocnienie się nakazu. Prawomocny 
nakaz może stanowić podstawę wszczęcia egzekucji 
komorniczej.  

adwokat Łukasz Frączek
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KURIER HOBBYSTA 
NA ROWERZE POD WIATR 

1000 km w 9 dni w słońcu, deszczu i pod wiatr. Taką 
trasę pokonała polsko-niemiecka grupa rowerzystów 
podczas rajdu rowerowego pod hasłem „Stolice 
zbliżają”, który odbył się w pierwszych dniach maja. 
Na temat wielkiej przygody rowerowej, rozmawiamy  
z Adamem Chmielem – radnym powiatu 
tarnogórskiego, prezesem ZUK-u w Tworogu  
i uczestnikiem rowerowej wyprawy. 

To już drugi rajd zorganizowany w ramach przyjaźni 
polsko-niemieckiej. Pierwszy miał miejsce 3 lata temu. To 
wtedy, korzystając z pozytywnych doświadczeń, zrodził się 
pomysł powtórnej wyprawy rowerowej, której celem jest 
wzajemna integracja oraz zapoznanie się z polsko-
niemiecką historią. Organizatorem Rajdu jest Towarzystwo 
Przyjaciół dwóch partnerskich powiatów Erlangen 
Hochstadt w Niemczech oraz powiatu tarnogórskiego. 
Patronat nad imprezą przejęli: starosta powiatu 
tarnogórskiego – Lucyna Ekkert i starosta powiatu 

Erlangen-Höchstadt – Eberhard Irlinger. 

2 maja – rowerzyści na start 
Miejscem startu był Berlin. Ekipa dotarła tam 1 maja 
samochodem. Zdążyli zwiedzić Bundestag i spotkać się  
z posłem Stefanem Müllerem. Rano 2 maja wyruszyli spod 
Bramy Brandenburskiej. Trasa była skrupulatnie 
przemyślana i dobrana w taki sposób, by umożliwić 
rajdowcom poznanie miejscowości ważnych dla polsko-
niemieckiej historii oraz odwiedzenie stolic obydwu państw. 
Dla Adama Chmiela był to już drugi rajd. Tym razem 
podróżował w towarzystwie dwóch kolegów z Polski, 
przedstawicieli powiatu tarnogórskiego: Mariusza 
Szukalskiego – członka Zarządu Powiatu i Edgara 
Bronickiego – pracownika Wydziału Budownictwa  
i Architektury oraz siedmiu przedstawicieli  Powiatu  
Erlangen-Höchstadt z Niemiec. Trasa tegorocznego Rajdu 
biegła od Berlina przez Słubice, Pniewy, Gniezno, Kowal, 
Kampinos, Warszawę, Opoczno, Częstochowę, do miejsca 
docelowego – Tarnowskich Gór. 

Codzienność na dwóch kołach 
Każdy dzień „na kółkach” wyglądał podobnie. Poranek 
oznaczał przygotowanie do dalszej drogi m.in., poprzez 
zastosowanie specjalnych maści, które pozwalały przez 
wiele godzin podróżować rowerem. Pan Adam zdradził 
nam, że był to prezent od kolegów z Niemiec. Po śniadaniu 
ekipa spotykała się z wójtem lub burmistrzem zwiedzanej 
miejscowości. Rowerzyści wyruszali w trasę około godz. 9. 
– Każdego dnia, mieliśmy do pokonania około 100 km. 
Codziennie na trasie był jeden dłuższy postój 30-minutowy 
przeznaczony na zjedzenie kanapek i rozprostowanie 
kości. Poza tym zatrzymywaliśmy się  średnio co 2 godziny 
na krótkie 10-minutowe przerwy. Do miejsca noclegu 
docieraliśmy zazwyczaj około godz. 19. Po 
zakwaterowaniu mogliśmy w końcu skorzystać z prysznica, 
zjeść kolację i zregenerować się – wspomina pan Adam. 
Zaznacza, że w taką trasę trzeba się nie tylko przygotować 
kondycyjnie, ale także zadbać o odpowiedni sprzęt. 

Jaki więc rower jest najlepszy? – Przede wszystkim nie 
może być zbyt ciężki – mówi. Ale rower to nie wszystko, 
ważne są także dobre buty trekkingowe i odpowiedni strój. 
Na dłuższe wypady wskazane spodenki, uwaga, z 
wbudowanym pampersemZ A do picia – woda mineralna. 

Jadąc po polskich drogach 
Przekroczenie niemiecko-polskiej granicy było dla naszego 
kraju prawdziwym sprawdzianem. Jak ocenili polską 
ziemię zachodni sąsiedzi? Okazuje się, że nasze 
krajobrazy potrafią zachwycić. Szczególnie odcinek trasy 
wiodącej do Warszawy i w stronę Opoczna. Kwitnące sady 
wzdłuż drogi przypominały holenderskie krajobrazy. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że Niemcy poczuli się 
w naszym kraju jak u siebie. Mijając Polaków, pozdrawiali 
ich mówiąc po polsku „dzień dobry”. – 90% pozdrowionych 
odpowiedziało, co było bardzo miłe – mówi nasz 
rozmówca. A co zaskoczyło pana Adama? – Mała 
miejscowość Kowal, w której nocowaliśmy. To rodzinne 
strony króla Kazimierza Wielkiego. Mała gmina licząca 3,5 
tysiąca mieszkańców. Panuje w niej iście niemiecki ład 
i porządek – przyznaje. Równie pozytywnie wspomina 
pobyt w Gnieźnie.. – Duże wrażenie na wszystkich 
uczestnikach rajdu zrobiła Warszawa, gdzie odwiedziliśmy 
gmach Sejmu, spotkaliśmy się z posłem Tomaszem 
Głogowskim i wicemarszałkiem sejmu Cezarym 
Grabarczykiem. Wieczorem natomiast, byliśmy świadkami 
zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza – mówi 
Adam Chmiel. Twierdzi też, że różnice między polskimi 
i niemieckimi drogami są rzeczywiście widoczne, 
szczególnie przy drogach krajowych i wojewódzkich 
brakuje nam ścieżek rowerowych. Na szczęście w dużych 
miastach zauważono już potrzebę tego typu komunikacji. 
Są ścieżki rowerowe i  wypożyczalnie rowerów na miarę 
Europy. W Warszawie znajduje się aż 141 wypożyczalni 
rowerów, podobnie w Berlinie, gdzie rower jest 
powszechnym środkiem transportu. 

Trudne chwile 
Na szczęście obyło się bez większych kontuzji, choć ekipa 
była przygotowana na taką ewentualność. 
– W samochodzie jechał ratownik medyczny, bo przecież 
wszystko się może zdarzyć – mówi pan Adam. Jedyny, 
mały wypadek, to kontuzja palca, która przydarzyła się 
jednemu z uczestników, eliminując go z jazdy na dwóch 
etapach podróży. 
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To pozwoliło zasmakować rajdowej przygody osobie  
z obsługi rajdu (pracownik promocji starostwa Michał 
Kampa), która przesiadła się z samochodu na rower 
zastępując kontuzjowanego. Bywało oczywiście, że 
rowerzyści najzwyczajniej w świecie czuli zmęczenie. 
Szczególnie wtedy, gdy pogoda nie pomagała. Najwięcej 
kłopotów sprawił rowerzystom silny wiatr wschodni na 
odcinku do Słubic i Warszawy. Ośmiogodzinna jazda pod 
wiatr dała im w kość. – Przejechaliśmy wtedy 120 km,  
a czuliśmy się tak jakbyśmy pokonali dwa razy dłuższy 
odcinek – przyznaje rajdowiec z Tworoga.  

Meta 
W sobotę 11 maja około godz. 14 grupa dojechała do mety 
zlokalizowanej na tarnogórskim rynku. Cała ekipa została 
ciepło przywitana przez przedstawicieli miasta, 
mieszkańców i dziennikarzy. Tradycyjnie na zakończenie 
rajdu odbyło się uroczyste spotkanie w Izbie Myśliwskiej 
przy Nadleśnictwie Brynek. Uczestniczyli w nim m.in. 
wszyscy rajdowcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
powiatów. Na spotkaniu był również obecny wójt Gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, który serdecznie przywitał 
wszystkich gości i opowiedział  o gminie i powiecie, także 
w języku naszych sąsiadów.  

EMERYCI W TRASIE 

Słoneczna pogoda, idealna na wycieczkę, to w tym 
roku rzadkość. Na szczęście tworoscy emeryci trafili 
na ciepły dzień i mogli wyruszyć w Polskę bez 
parasoli. 

Wycieczka zorganizowana przez Koło Emerytów odbyła 
się 22 maja. Pierwszym przystankiem był Henryków znany 
z kościoła klasztornego Cystersów i tzw. „Księgi 
Henrykowskiej”, w której jest zapisane pierwsze zdanie po 
polsku. Księgę spisał po łacinie opat klasztoru  
w Henrykowie w XIII w. Księga znajduje się obecnie 
w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, a jej kopia  
w pocysterskim opactwie w Henrykowie.  

Po zwiedzeniu zabytków architektonicznych Henrykowa, 
grupa wyruszyła do Wojsławic gdzie znajduje się obszerny 
ogród dendrologiczny znany z bogatego zbioru 
różaneczników i azalii, liliowców oraz drzew nie 
występujących w innych częściach Polski.  

MAJÓWKA W WOJSCE 

Było słonecznie, ciepło i rodzinnie. 19 maja w Wojsce 
odbyła się majówka zorganizowana przez Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii przy współpracy z sołtysem i radą 
sołecką w Wojsce.   

Niedzielny festyn rozpoczęto nabożeństwem majowym. 
Wśród atrakcji znalazły się pokazy strażackie oraz 
prezentacja latawców i balonów na ogrzane powietrze 
przygotowana przez wychowanków MOS. Każdy chętny 
mógł się „przymierzyć” do roli policjanta wkładając 
policyjny strój, przyjrzeć się tanecznym popisom break 
dance czy  zjeść pyszne dania z grilla. Dzieci miały do 
dyspozycji plac zabaw i wesołego clowna.  

Więcej zdjęć z festynu na stronie Urzędu Gminy 
www.tworog.pl w zakładce galeria.  

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

POD PARASOLAMI, ALE W 
SŁONECZNYCH NASTROJACH 

Nawet przebrane za pszczółki członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej nie zdołały wpłynąć na 
pogodę. 1 czerwca uparcie padał deszcz. Mimo to festyn 
rodzinny w Nowej Wsi odbył się i należy uznać go za 
udany. Mieszkańcy sołectwa przyszli uzbrojeni w parasole 
i płaszcze przeciwdeszczowe. Kapryśna pogoda nie 
zniechęciła również wicestarosty Andrzeja Elwarta, wójta 
Eugeniusza Gwoździa i przewodniczącej Rady Gminy 
Marię Łukoszek. Nie dali się pogodzie! Na przekór 
ciemnym chmurom świetnie się bawili. 

Jedna z głównych atrakcji były zawody konne 
z przeszkodami o wysokości 0,60 cm, 0,80 cm i 1 m. 
Konne zmagania oceniały Anna Zielińska i Aleksandra 
Zielińska. Nagrody wręczył wicestarosta powiatu 
tarnogórskiego Andrzej Elwart oraz sponsor pucharów 
i właściciel stajni „Lizjana” w Nowej Wsi Tworoskiej, 
Andrzej Nawara. Ochotnicza Straż Pożarna ze Zbrosławic 
przygotowała pokaz ratownictwa linowego oraz umożliwiła 
śmiałkom  wjazd na wysokość 30 m na wyciągu 
strażackim. Z okazji Dnia Dziecka obecne na festynie 
dzieci otrzymywały paczki ze słodyczami, mogły też liczyć 
na darmową kiełbaskę i ciasteczka, które rozdawały panie 
pszczółki. Przygotowano też atrakcję dla najmłodszych 
w postaci bezpłatnych konnych przejażdżek, trampoliny, 
dmuchanego zamku i zjeżdżalni. Na zakończenie 
spotkania Ochotnicza Straż Pożarna z Tworoga odpaliła 
sztuczne ognie.  

Festyn został zorganizowany przez sołtysa, radę sołecką, 
stajnię „Lizjana”, GOK w Tworogu, miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Patryka Wernera Nawrockiego. 
Organizatorzy dziękują za wsparcie w przygotowanie 
imprezy wicestaroście powiatu tarnogórskiego Andrzejowi 
Elwartowi, Nadleśnictwu Brynek, firmom: „Cezar” Materiały 
Budowlane, „Boblex”, „Gad-Import” Zygmunt Gad, 
Piekarnia „Dżelfa” w Hanusku, Gminna Samopomoc 
Chłopska Tworóg, Urszuli i Adamowi Zawiślok, Romanowi 
Burdziałowskiemu, Danucie Górce, Zakładowi Usług 
Komunalnych, Dawidowi Kocotowi i Ośrodkowi Zdrowia 
w Tworogu.  

Zdjęcia z imprezy na s. 16 „TWG Kuriera”. 

Foto. Na zdjęciu wesołe clowany i zadowolone dzieci. Najmłodsi 
uczestnicy festynu mogli liczyć na sporo atrakcji.   
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KURIER KULTURALNIE 
BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ 
DLA KREATYWNYCH 

Tak brzmiało tegoroczne hasło Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, który trwał od 8 do 15 maja.  
W ramach akcji w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tworogu wiele się działo.  

Magiczny motyl, wyobraźnia i biblioteka 

9 kwietnia na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu odbyło się spotkanie autorskie z Edytą 
Zarębską – bajkopisarką i ilustratorką, laureatką konkursu 
literackiego im. Astrid Lindgren. Autorce towarzyszył mąż, 
Robert Zarębski. Było pouczająco, bajkowo i bardzo 
wesoło.   W finale wzięli udział przedstawicie szkół podstawowych 

z Tworoga, Boruszowic i Krupskiego Młyna. Uczniowie 
odpowiadali ustnie na wylosowane pytania dotyczące 
biografii autorki, a następnie rozwiązywali tekst 
poświęcony jej twórczości. Celem konkursu była 
popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży. Dlaczego 
wybrano Hannę Ożogowską? Organizatorzy przyznali, że 
to celowy zabieg. Polska prozaiczka, poetka i tłumaczka 
pisała dla młodzieży i o młodzieży. Łączyła treści 
przygodowe z wychowawczymi, a poruszane przez nią 
problemy wciąż są aktualne. – Wielu polskich pisarzy jest 
zapomnianych. Chcemy o nich przypominać i zachęcać do 
sięgania po ich dzieła – wyjaśniają.  

Jury w składzie: Karina Jaksa, Hanna Pawełczyk i Ranata 
Kościelny po podliczeniu punków ogłosiło wyniki. I miejsce 
zdobyła Daria Bal ze Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
II miejsce – Małgorzata Binek ze Szkoły Podstawowej 
w Tworogu, a III miejsce zajęła Natalia Wallach ze Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach.   

Wizytacja w bibliotece 

16 maja pomiędzy półkami Gminnej Biblioteki Publicznej 
spacerowały przedszkolaki z Tworoga (zdj. poniżej). 
Maluchy dowiedziały się czym zajmuje się bibliotekarz, co 
można znaleźć w bibliotece i jak należy się w takim 
miejscu zachowywać.  Podobne spotkanie odbyło się w filii 
w Wojsce, gdzie bibliotekarka przyjęła dzieci 
z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 W spotkaniu brały udział dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Tworogu. Słuchały bajek, piosenek, ale przede 
wszystkim aktywnie uczestniczyły we wspólnej zabawie. 
Chętnie odpowiadały na zadawane pytania oraz 
wykorzystując niekończące się pokłady fantazji i wyobraźni 
pomogły w narysowaniu pewnego ślimaka. Mile zaskoczyły 
znajomością piosenki „Mądra rzeka” autorstwa gości. Gdy 
tylko usłyszały pierwsze nuty głośno zaśpiewały: Nie za 
górą, nie za lasem płynie sobie mądra rzeka 
Czemu rzeka, taka mądra? Obok stoi Biblioteka... Jest tam 
mostek, a na mostku siedzą czytelnicy mali. Rzeka słyszy 
jak się chwalą, co ostatnio przeczytali. Dzieci udowodniły, 
że nie tylko doskonale znają tworoską bibliotekę, ale 
również chętnie ją odwiedzają.  

Na zakończenie spotkania maluchy miały szansę dotknąć 
magicznego motyla. Bajkowy przybysz, jak zapewniła 
pisarka, ma siłę spełniania marzeń, a właśnie tego goście 
życzyli dzieciom. Chętnych do pogłaskania barwnego 
motyla nie brakowało.   

Ożogowska wciąż na topie 

15 maja odbył się II etap Międzygminnego Konkursu  
Literackiego „Twórczość Hanny Ożogowskiej” 
zorganizowanego przez bibliotekę szkolną w Tworogu  
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tworogu. 
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Na wstępie autor powiedział kilka słów o sobie i o tym jak 
doszło do powstania książki.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

– Nigdy nie dążyłem do wydania książki. Było jednak 
zapotrzebowanie na artykuły historyczne, które przez wiele 
lat pisałem do różnych lokalnych gazet. „DwaRogi” to zbiór 
wybranych artykułów – mówi Fryderyk Zgodzaj. W sumie 
napisał ok. 300 artykułów, które z powodzeniem mogłyby 
być podstawą kolejnych publikacji. Sam autor nie wyklucza 
takiej ewentualności. Książka, która nie jest dostępna 
w sprzedaży, została także rozdana radnym, sołtysom 
i wszystkim gościom obecnym podczas majowej sesji 
Rady Gminy. 

GIMNAZJALIŚCI DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

27 i 29 maja na sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu odbył się spektakl „Kopciuszek” przygotowany 
w ramach projektu edukacyjnego przez gimnazjalistów 
z Brynka. 

Na widowni zasiadły przedszkolaki i uczniowie pierwszych 
klas z Wojski, Boruszowic i Tworoga. Po spektaklu 
maluchy wzięły udział w grach i zabawach oraz 
odpowiadały na pytania związane ze spektaklem.  

Przedstawienie przygotowywały nauczycielki z gimnazjum: 
Jolanta Winkler i Kornelia Sobel przy współpracy 
z nauczycielką z SP w Tworogu Kariną Jaksą. 

KONKURS PIOSENKI 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ  
W BORUSZOWICACH! 

23 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach odbył się II Konkurs Piosenki 
Niemieckojęzycznej organizowany przez nauczycielkę 
języka niemieckiego Ilonę Pella-Bok, wspólnie 
z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców 
Województwa Śląskiego w Tworogu. Towarzystwo 
ufundowało nagrody dla uczestników. Celem festiwalu było 
propagowanie piosenki niemieckiej, budzenie wśród 
uczniów zainteresowania językiem niemieckim, 
motywowanie ich do nauki tego języka,  jak również 
promocja nowych talentów. W konkursie wzięło udział 80 
dzieci ze szkół podstawowych z Tarnowskich Gór (SP13), 
Tworoga, Krupskiego Młyna, Wojski i Boruszowic. Dzieci 
wykazały się sporą pomysłowością i dobrą znajomością 
języka. Poniżej przedstawiamy wyniki. 

 

DZIEŃ DZIECKA Z FILMEM 

Ulubiony dzień maluchów, jak co roku obchodzono  
w boruszowickiej bibliotece, która po raz pierwszy 
uczestniczyła w akcji „Dzień Dziecka w bibliotece”, 
organizowanej przez Fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. W jej ramach w piątek 31 maja wyświetlono 
film „Max Minsky i Ja”. 

W piątkowe popołudnie biblioteka w Boruszowicach na 
około 2 godziny, stała się w małym kinem. W akcji wzięło 
udział 12 małych czytelników. Film o trzynastolatce 
zainteresowanej astronomią, trafił szczególnie do 
starszych dzieci, ale i maluchom się nie nudziło. Były 
słodycze, napoje i, jak na prawdziwe kino przystało, każdy 
dostał coś do chrupania. Taki pomysł na Dzień Dziecka to 
atrakcyjna nowa oferta, mile widziana w środowisku 
lokalnym. To nie tylko  okazja do wspólnego oglądania 
filmu, ale także  sposobność do dyskusji, po zakończeniu 
emisji. Oprócz filmu dzieci mogły pobawić się w kalambury 
oraz wziąć udział w zagadkach i rebusach. Na zwycięzców 
czekały słodkie nagrody. 

O „DWÓCH ROGACH” 

24 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyło się spotkanie autorskie z Fryderykiem 
Zgodzajem, który opowiadał o swojej debiutanckiej 
książce „DwaRogi”. 

Książkę wydał GOK w Tworogu w ramach projektu 
„Śladami przeszłości – zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego poprzez wydanie książki 
opisującej początki powstania miejscowości”. Na spotkaniu 
zjawiło się ok. 30 osób, które otrzymały egzemplarz książki 
z podpisem autora. 
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z punktu widzenia wartości żywieniowej. W naszej diecie 
powinny przeważać tłuszcze roślinne, a zwierzęce być 
ograniczone do minimum. Tłuszcze zwierzęce to: masło 
i smalec. Tłuszcze te są bogate w cholesterol, którego
nadmiar wędrując z krwią osadza się na ściankach naczyń 
krwionośnych tworząc groźne złogi i wywołując wiele 
poważnych schorzeń m.in. miażdżycę, choroby 
niedokrwienne serca, nadciśnienie tętnicze. Trzeba 
pamiętać, że odkładaniu cholesterolu we krwi sprzyja nie 
tylko jedzenie tych tłuszczów w postaci bezpośredniej czyli 
np. smarowanie pieczywa, ale także przyrządzanie na nich 
posiłków tzn. smażenia czy dodawania do potraw. 

Tłuszcze roślinne to: oleje, oliwa, margaryny. Oleje i oliwa 
są cennymi produktami ze względu na dużą zawartość 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
w skrócie NNKT i oczywiście nie zawierają cholesterolu. 
Brak NNKT w pożywieniu może spowodować zmiany m.in. 
degeneracyjne nerek, zaburzenia w funkcjonowaniu 
narządów rozrodczych, zahamowanie wzrostu, zmiany 
w skórze, osłabienie kurczliwości mięśnia sercowego, 
kruchość naczyń włosowatych. Wszystkie tłuszcze roślinne 
posiadają konsystencję ciekłą. Wyjątek stanowi tłuszcz 
kakaowy, który jest stały, dzięki czemu możemy 
rozkoszować się czekoladą w postaci tabliczki. Margaryny 
to tłuszcze roślinne, które otrzymuje się z olejów na drodze 
reakcji chemicznych – uwodornienia lub 
przeestryfikowania. 

Reakcje te mają za zadanie zmianę ciekłego oleju na stałą 
masę. Do masy takiej dodaje się wodę lub mleko tworząc 
emulsję oraz barwniki i witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach. Z tak przygotowanej masy formuje się kostki 
(margaryny twarde) lub pakuje do kubków (margaryny 
miękkie).  

Uwodornienie wpływa negatywnie na wartość odżywczą 
tłuszczu głównie dzięki powstającym podczas tej reakcji 
izomerom trans zwanymi potocznie tłuszczami trans. Są 
one szkodliwe dla zdrowia i należy ograniczyć ich spożycie 
do minimum. Czy oznacza to, że nie należy w ogóle 
kupować margaryn? Otóż nie, tylko jak przy zakupie 
większości produktów spożywczych należy dokonywać 
świadomych wyborów. Wybierając margarynę do 
smarowania pieczywa zwracajmy uwagę na konsystencję 
im bardziej miękka po wyjęciu z lodówki tym lepiej. Nie 
kupujmy margaryny w podejrzanie niskiej cenie no 
i oczywiście jak zawsze czytajmy informację na 
opakowaniu. Tanie margaryny zawierają niekiedy tylko 
30% tłuszczu, a resztę stanowią podejrzane wypełniacze. 
Margaryny, które przeznaczone są do celów kuchennych 
wszystkie są twarde, dlatego stosujmy je tylko tam, gdzie 
to jest naprawdę konieczne np. do pieczenia. Na koniec 
parę słów jeszcze o tzw. margarynach specjalnych. 
Posiadają dużą wartość odżywczą, gdyż są one wolne od 
izomerów trans i zawierają składniki obniżające cholesterol 
lub wpływające pozytywnie na pracę serca, których 
działanie zostało potwierdzone klinicznie. Posiadają tylko 
jedną wadę, dość wysoką cenę w stosunku do zwykłych 
margaryn. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka
technolog żywności i żywienia człowieka

TWG KURIER – KULTURALNIE 

W kategorii klas I-III: I miejsce: Zespół 
„Bienen”(„Pszczółki") ze szkoły w Boruszowicach (Maja 
Korkus, Viktoria Szymańska, Magdalena Joanna Brol, 
Sara Szumiał, Paulina Dworaczek i Denis 
Jarząbek);II miejsce: Zespół „Langschläfer” ze szkoły  
w Tworogu (Antonina Osadnik, Maria Jańczuk, Daria 
Imach, Tatiana Śliwakowska, Klaudia Kaszuba); 
III miejsce: Zespół „Mädchen” ze szkoły w Tworogu – 
Agnieszka Hyla, Kinga Koza, Weronika Burda, Natalia 
Strzelczyk, Aleksandra Mazur. 

W kategorii klasy IV-VI:I miejsce Julia Duch i Alicja 
Kubica ze szkoły z Boruszowic; II miejsce Zespół „Clowns” 
z Boruszowic (Wiktoria Kliś, Ilona Hatlapa, Katarzyna 
Pasieka, Aleksandra Drózd, Natalia May);II miejsce Celine 
Haida z SP 13; III miejsce zespół „Zauberinnen” ze szkoły 
z Tworoga (Małgorzata Binek, Emilian Marzec, Julia 
Imach, Wiktoria Chmiel, Oliwia Watoła). 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ. VIII 

Po krótkiej przerwie zapraszam do lektury kolejnego 
artykułu omawiającego zdrowe odżywianie, który dziś 
poświęcony jest zasadzie: 

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności 
zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo 
cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. 

Tłuszcze to najbardziej kaloryczny składnik pożywienia –  
1g tłuszczu dostarcza 9 kcal, a białka czy węglowodanów 
tylko 4 kcal. Oprócz tego, że tłuszcze dostarczają 
organizmowi energii to także są źródłem witamin A, D, E, 
K, stanowią budulec błon komórkowych naszego 
organizmu i białej masy mózgu, chronią przed nadmierną 
utratą ciepła, stabilizują nerki i inne narządy wewnętrzne. 
Tak więc dla prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu są niezbędne i nie należy ich wykluczać z 
codziennego żywienia, a jedynie zadbać o ich odpowiednią 
ilość i jakość. Nadmiar tłuszczów prowadzi do nadwagi  
i otyłości, o której już pisałam. Warto wiedzieć, że tłuszcze 
spożywane są nie tylko w formie „widocznej” (masło, olej, 
margaryna, smalec, tłuszcz przy mięsie czy wędlinach), ale 
również w formie „niewidocznej” zawartej w potrawach  
i produktach (wędliny, sery, wyroby cukiernicze).  

Ze względu na pochodzenie tłuszcze dzielimy na 
zwierzęce i roślinne i ten podział ma największe znaczenie 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
Z COMENIUSEM DO SZWECJI 

Od 1 do 8 maja dwie uczennice klasy VI SP  
w Tworogu: Alicja Marzec i Weronika Nowak wraz  
z nauczycielami wyjechały do Szwecji, w ramach 
realizowanego projektu „Lepsza turystyka, lepsza 
przyszłość”. Oto ich relacja: 
 
Weronika Nowak: Podróż była dosyć długa i męcząca, ale 
pełna niezapomnianych wrażeń. Leciałam pierwszy raz 
samolotem, było to dla mnie wielkie przeżycie, niestety 
przy lądowaniu bolały trochę uszy. 
Alicja Marzec: Mnie też bolały uszy, ale widoki z okna 
samolotu były przepiękne. 
Weronika: Póki nie przesłoniły ich chmury (śmiech). 
Mieszkałyśmy razem u szwedzkiej koleżanki – Matildy, 
którą znałyśmy już wcześniej, ponieważ w czasie pobytu 
szkół partnerskich u nas w Polsce, w grudniu 2012 r., 
mieszkała u Alicji. Czułyśmy się u niej bardzo dobrze. 
Alicja: Spędzałyśmy wolny czas z dziećmi z innych krajów, 
grałyśmy w różne gry i oglądałyśmy filmy. Miałyśmy też 
możliwość porozmawiania ze wszystkimi uczestnikami po 
angielsku. 
Weronika: Jedzenie w Szwecji jest podobne do naszego, 
jest smaczne i zdrowe. Szwedzi jedzą dużo warzyw  
i owoców. Nie widziałam nigdzie budek z fast foodami.  
Alicja: Tylko do wszystkich posiłków podają pieczywo! 
Mnie najbardziej smakowały szwedzkie klopsiki  
z żurawiną. 
Weronika: Mnie też. Bardzo dużo zwiedziłyśmy – miasto,  
w którym mieszkałyśmy – Atvidaberg, niedaleko położone 
Linkoping oraz stolicę Szwecji – Sztokholm. Najbardziej 
podobał mi się pałac królewski w Sztokholmie, który 
zwiedziłyśmy. Moją uwagę zwróciły ogromne, kryształowe 
żyrandole w komnatach pałacu. 
Alicja: Ja zapamiętałam wycieczkę do Linkoping. 
Najbardziej podobało mi się stare miasto, ukazujące życie 
Szwedów sprzed stu lat. Byłyśmy też w sklepie ze 
szwedzkimi słodyczami, które są przepyszne, oprócz 
lukrecji (śmiech). 
Weronika: W sobotę – 4 maja – brałyśmy udział w 600-
leciu miasta Atvidaberg. Obejrzałyśmy mecz 
pierwszoligowy: AFF Atvidaberg ze Sztokholmem. 
Alicja: Tak kibicowałyśmy, że drużyna z Atvidaberg 
wygrała 5:1! 
Weronika: Głośno krzyczałyśmy i kibicowałyśmy, bardzo 
nam się podobało. A wieczorem byłyśmy na koncercie, 

na którym śpiewały gwiazdy szwedzkiej piosenki, a wśród 
nich zwyciężczyni konkursu Eurowizji. 
Alicja: Szkoła w Atvidaberg jest bardzo duża. Byłyśmy na 
kilku lekcjach z klasą Matildy. 
Weronika: Oprócz zwykłych przedmiotów uczniowie mają 
wiele zajęć praktycznych – zajęcia gotowania i pieczenia, 
zajęcia techniczne, a nawet pielęgnacji niemowląt. 
Alicja: Mnie podobała się sala plastyczna, bardzo dobrze 
wyposażona we wszystkie przybory potrzebne do 
malowania oraz sala muzyczna z różnymi instrumentami, 
na których uczniowie uczą się grać.
Weronika: Każdy uczeń ma swoją szafkę, więc nie musi 
codziennie nosić ciężkich książek oraz laptopa, w którym 
zapisuje wszystkie potrzebne notatki. 
Alicja: Wyjazd uważamy za bardzo udany. 
Weronika: Myślę, że z Matildą i innymi uczestnikami 
projektu będziemy nadal utrzymywać kontakty e-mailowe. 

Alicja Marzec i Weronika Nowak

NIECH ŻYJĄ NASZE MAMY! 
– Za to, że zawsze jesteś przy mym boku. Za to, że 
wskazujesz drogę mi w mroku. Za to, że dni moje tęczą 
malujesz dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję – słowa te 
przyświecały obchodom Dnia Matki, przygotowanym 
tradycyjnie przez uczniów klas I-III SP w Wojsce.  

Uczniowie wykazali się talentami muzycznymi 
i recytatorskimi. Rytmiczne piosenki i równie energiczny 
taniec zdobyły uznanie publiczności. Po występie 
artystycznym w każdej  klasie czekały na Mamy 
niespodzianki w postaci prezentów, życzeń oraz słodkiego 
poczęstunku. 

I MIEJSCE! 

24 maja uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wojsce brali udział w XIV Międzygminnym Konkursie 
Matematycznym w Kaletach dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Reprezentację stanowili: Daria 
Kaminiorz, Przemysław Madej i Paweł Szkolik. Zadania 
były bardzo trudne, a konkurencja niezwykle duża. Dlatego 
miło nam poinformować, że uczennica klasy VI Daria 
Kaminiorz zajęła I miejsce. 
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CO MÓWI DRAMA 

15 maja w SP w Tworogu odbyły się zajęcia 
„Wykorzystanie dramy w pracy z dziećmi” prowadzone 
przez pedagoga, trenera, reżysera teatrów dzieci  
i młodzieży. Inicjatorem zajęć była Bożena Dramska-
Jańczuk – szkolny psycholog. Dzieci miały możliwość 
wejścia w różne role: rycerzy, księżniczek oraz 
poszukiwaczy skarbów. Wychowawcy natomiast 
obserwowali odgrywane role i analizowali sytuację 
wychowawczą w klasie oraz wyciągali wnioski do dalszej 
pracy. Wszyscy uczestnicy wyszli z zajęć bardzo 
zadowoleni, z mocnymi wewnętrznymi przeżyciami. 

ZDOLNI UCZNIOWIE  
Z BEZPIECZNEJ SZKOŁY 

SP w Tworogu zdobyła tytuł „Bezpiecznej szkoły” oraz 
członkostwo „Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły”. 
Ponadto zanotowano kolejne sukcesy uczniów. 17, 18 i 19 
maja w Zegrzu koło Warszawy, zespół młodych 
brydżystów z SP w Tworogu w składzie: Martin Kaleta, 
Piotr Lesiczka, Maciej Sikora, Dominik Caus i Michał 
Tomalka zdobył I miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Brydżu Sportowym. Pokonali 21 szkół 
podstawowych, między innymi z Bolesławca, Sochaczewa, 
Warszawy, Bielska, Poznania, Katowic, Władysławowa, 
Olsztyna i Bytomia. 23 maja uczennica klasy VI – Daria Bal 
zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym 
„Czytać każdy może..." w Tarnowskich Górach. 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 

Gminne Przedszkole w Tworogu bierze udział  
w projekcie ogólnopolskim „Akademia zdrowego 
przedszkolaka”. Przez cztery tygodnie odbywały się 
warsztaty pod hasłem „Przedszkolak bezpieczny  
w środowisku”. 

Dzieci dowiedziały się, jakie niebezpieczne przedmioty 
mogą znajdować się w ich własnym mieszkaniu, do 
których miejsc nie powinny się zbliżać i czego nie mogą 
robić pod nieobecność rodziców. 

Poznały ważne numery telefonów alarmowych. Uczyły się 
zasad prawidłowego zachowania podczas aktywności 
poza domem oraz w kontakcie ze zwierzętami. Poznały 
zasady ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady 
poruszania się pieszych i rowerzystów po ulicy oraz 
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. W czwartym 
tygodniu odbywały się zajęcia prowadzone metodą 
Weroniki Sherborne, w których dzieci poznawały 
możliwości własnego ciała, nauczyły się czym jest 
przestrzeń osobista i działanie z innymi ludźmi. Przy okazji 
przedszkolaki poznały wiele zabaw edukacyjnych, 
wierszyków, piosenek związanych z tematem oraz
Dekalog Bezpiecznego Przedszkolaka, który wszyscy 
codziennie przestrzegają. Dotychczas w ramach akcji 
odbyły się spotkania z ratownikiem medycznym, 
strażakami oraz policjantem. 

oprac. koordynator Teresa Adamczyk 

JAK POBUDZIĆ CIEKAWOŚĆ? 

Nauka kojarzy się z ławkami, sprawdzianami i nudnym 
obowiązkiem. Ale jeżeli zapomnimy o takiej definicji 
i przyjrzymy się nauce od innej strony, to okaże się, że 
jest inspirującą przygodą skutecznie pobudzającą 
ciekawość. Właśnie takie są intencje Dnia Nauki, który 
odbył się 23 maja w Gimnazjum w Brynku. 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Celem organizatorów jednej z wielu tradycyjnie 
odbywających się w Gimnazjum uroczystości jest 
uświadomienie  uczniom,  że  udział  w  tworzeniu nauki  
wymaga aktywnej i otwartej postawy wobec rzeczywistości 
oraz kształtuje osobowość człowieka. Tego dnia nie było 
miejsca na nudę. W klasach odbywały się zajęcia otwarte, 
konkursy językowe, matematyczne i biologiczne, konkursy 
sprawności fizycznej, warsztaty dziennikarskie i filmowe 
oraz prezentacja programu nt. życia i działalności Jana 
Pawła II. Wszystko po ty, by dać młodzieży możliwość 
uczestnictwa w innym wymiarze nauki.  

Foto. „Warsztaty Matematyczne – wielościany” oraz efekty pracy- 
kolorowe wielościany. Ponadto podczas Dnia Nauki odbył się m.in. 
konkurs „Biologiczne rozmaitości”, „Konkurs pięknego czytania po 

niemiecku” i „Mini kurs pierwszej pomocy”. 
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE 
ZNACIE5 BANK SPÓŁDZIELCZY 
W TWOROGU OBCHODZI 60 LAT 

Historia 
Bank Spółdzielczy w Tworogu rozpoczął swoją działalność 
26 listopada 1953 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza, 
kiedy to grupa 15 członków-założycieli utworzyła „Gminną 
Kasę Spółdzielczą w Tworogu z odpowiednimi udziałami". 
Pierwszą siedzibą Banku było lokum wynajmowane  
w lokalu Pana Józefa Kiołbasy, następnie w latach 1970-
1988 był to lokal budynku Państwa Langer, a od lutego 
1988 roku Bank ma własną siedzibę przy ul. Zamkowej 15. 
W 1973 roku Bank postanowił rozszerzyć swoją 
działalność i założył w Krupskim Młynie Punkt Kasowy.  
W latach komunizmu jego działalność była sterowana 
przez Bank Gospodarki Żywnościowej, ale po 1989 roku 
udało się osiągnąć całkowitą samodzielność finansową.  
W 1992 roku Bank stał się akcjonariuszem Gospodarczego 
Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu, a od 
2002 roku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  
w Warszawie. W 2010 roku uruchomił punkt kasowy  
w Boruszowicach. 

Oferta 
Bank Spółdzielczy oferuje swoim klientom bardzo szeroką 
gamę usług. Znajdziemy tutaj wszystkie „produkty”  super 
nowoczesnego banku. Rachunki, depozyty, kredyty, karty, 
ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, konto internetowe  
i wiele innych. Oczywiście podstawowym produktem 
oferowanym klientowi jest ROR, czyli rachunek 
rozliczeniowo-oszczędnościowy (konto osobiste). Bank 
posiada 3 własne bankomaty, co ciekawe, można również 
bez opłat korzystać z sieci około 5000 innych bankomatów 
w całej Polsce. O stanie środków Bank informuje na 
bieżąco przysyłając wiadomości sms. Placówka oferuje 
również możliwość korzystania z Internetu. Można zrobić 
przelew, założyć lokatę, sprawdzić stan konta itp. Co 
najważniejsze, internetowe konto Banku Spółdzielczego 
jest  jednym z najbezpieczniejszych na świecie. Bank 
zapewnia bardzo atrakcyjne oprocentowania.  
W odpowiedniej ofercie znajdziemy darmowe prowadzenie 
konta czy też dostaniemy kartę debetową gratis. Gdy 
musimy przesłać pieniądze za  granicę to zrobimy to, 
ponosząc najmniejsze koszty w porównaniu z innymi 
bankami. Nowością wprowadzoną  w marcu br. są tzw. 
„Pakiety” czyli konto wraz z usługami elektronicznymi, 
usługą SMS oraz kartą Visa w ramach jednej miesięcznej 
opłaty. W ich skład wchodzą: pakiet młodzieżowy oraz 
pakiety standardowy. Aby założyć konto wystarczy przyjść 
do Banku z dowodem osobistym. Resztę formalności 
załatwia Bank. Informuje o nowym numerze konta Zakład 
pracy czy ZUS, przenosi rachunek z innego banku, a jeśli 
klient posiada debet w innym banku to Bank 
automatycznie przyznaje nowy na spłatę w innym banku.  

Co dla młodzieży 
Bank Spółdzielczy nie zapomina także o młodych ludziach, 
oferując im konto oszczędnościowe Junior. Środki można 
gromadzić już od 13 roku życia. Młody klient otrzymuje 
swoją kartę visa, może również korzystać z Internetu oraz 
doładować swoje konto telefoniczne za pośrednictwem 
bankomatu lub Internetu. 

Lokaty 
Kolejnymi produktami Banku są depozyty, czyli mówiąc 
prościej – lokaty terminowe. Lokowanie środków w Banku 
Spółdzielczym to dobry sposób na bezpieczne 
pomnażanie swoich pieniędzy, jeśli chcemy zyskać więcej 
niż na rachunku oszczędnościowym.  Bank oferuje lokaty 
o zmiennym oprocentowaniu i terminie dopasowanym do 
naszych potrzeb. Zaletą lokat terminowych w Banku 
Spółdzielczym jest możliwość korzystania z odsetek 
w trakcie trwania umowy, a także brak opłat za otwarcie 
i prowadzenie rachunku.  

Kredyty 
Warto poświęcić parę chwil tematowi kredytów. W Banku 
Spółdzielczym znajdziemy bardzo szeroką ofertę kredytów 
dla klientów indywidualnych: od kredytów gotówkowych, 
poprzez sezonowe i ratalne aż po pożyczki hipoteczne. 
Bank udziela kredytów także firmom. Tutaj oferta jest 
równie szeroka, więc kredyt możemy dobrać zależnie od 
naszych potrzeb. Ciekawymi produktami są kredyty na 
zakup kolektorów słonecznych, leasing, a także kredyt 
wiosenno-letni, który pojawił się w ofercie banku niedawno. 
Korzystając z kredytu wiosenno-letniego możemy 
pożyczyć maksymalnie 6000 złotych w stałym
oprocentowaniu. Najnowszym produktem specjalnym 
dostępnym w ofercie banku jest kredyt jubileuszowy, który 
umożliwia klientom pożyczanie większych kwot (do 60 000
zł).  

Plastikowy pieniądz 
Swoim klientom bank oferuje aż 3 rodzaje kart. Możemy 
korzystać z karty debetowej, kredytowej, bądź karty 
debetowej dla firm. Usługa ta ułatwia życie każdemu 
klientowi, gdyż kartą można płacić szybko i wygodnie na 
całym świecie.  

Inne płatności 
W  banku możemy zapłacić nasze rachunki, za wodę, 
wywóz nieczystości,  gaz, energię elektryczną i inne usługi. 
Ponoszone koszty tych opłat są minimalne, a dla 
wszystkich kontrahentów np. ZUK czy Gmina Tworóg –
bez opłat. Klienci banku nie muszą obciążać swojej 
pamięci płaceniem rachunków. Wystarczy, że złożą stałe 
zlecenie, a pracownicy banku zrobią to za nich.  

Personel 
Załogę banku tworzą młodzi, ambitni i wykształceni ludzie. 
Zawsze służą radą i pomocą. Oni doradzają nam jak 
najlepiej ulokować nasze pieniądze, przyjmują każdą 
sugestię w jaki sposób jeszcze udoskonalić działalność 
banku.  

Jubileusz 60-lecia 
Bank Spółdzielczy w Tworogu obchodzi w tym roku 60 lat 
swojej działalności. Słowa, które najtrafniej opisują tę 
działalność to tradycja, bezpieczeństwo i nowoczesność. 
Warto skorzystać z szerokiej oferty usług Banku 
Spółdzielczego – Naszego Banku. Każdy, kto ceni 
wygodę, szybkość, rzetelność powinien już być klientem 
Jubilatki. Po co się zastanawiać kolejne 60 lat? Zadzwoń, 
jeśli nie chcesz wychodzić z domu, a pracownicy banku 
zawitają do Ciebie i załatwią wszystkie formalności 
z przeniesieniem konta osobistego.  Jeśli nie masz konta, 
to nie warto się zastanawiać, tylko  zajrzeć do jednej 
z trzech placówek:  

 TWG KURIER – ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
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centrali w Tworogu lub punktów w Boruszowicach  
i Krupskim Młynie. I już w kilka minut będziesz klientem 
dobrego Banku!  Banku, w którym będziesz klientem przez 
duże „K”, a nie jednym z wielu stojących w kolejce. 

Julia Swoboda, mieszkanka Tworoga, uczennica 
 I LO w Tarnowskich Górach im. Stefanii Sempołowskiej. 

DZIEŃ DZIECKA W KOTACH 

Dzięki wsparciu rady sołeckiej i sołtysa a w szczególności 
OSP Koty i zaprzyjaźnionych jednostek OSP Zbrosławice  
i Świętoszowie, dzieci sołectwa Koty miło spędziło Dzień 
Dziecka. Mimo padającego deszczu i chłodu fajnie się 
bawili. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział  
i pomoc. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, kiedy 17 
października 1866 r. spłonęła szkoła w Tworogu wraz 
z mieszkaniami dla nauczycieli. Z powodu braku 
mieszkania odszedł nauczyciel pomocniczy. 
Proboszczowie nie byli obojętni na tę sytuację. W 1859 r., 
kilka lat przed pożarem, ks. prob. Edward Frank zwrócił się 
do Kurii Biskupiej we Wrocławiu o wsparcie finansowe 
budowy szkoły w Kotach. Odpowiedź była pozytywna. 
Kuria uznała, że możliwe jest przyznanie na ten cel 300 
talarów, a w przyszłości 30-40 talarów.  Budowę podjął 
następca ks. Franka, ks. prob. Monem. W protokole 
wizytacyjnym z 16 kwietnia 1868 r. proboszcz zaznaczył, 
że „już buduje się szkoła w Kotach”. 16 maja 1868 r. po 
uroczystej mszy św. proboszcz poświęcił kamień węgielny 
szkoły w Kotach. Na budowę Kuria Biskupia we Wrocławiu 
przeznaczyła 391 talarów. Za 100 talarów kupiono grunt 
pod budynek i szkolne pole. Wyciąg z ksiąg wieczystych 
z 5 października 1875 r. mówi, że do szkoły należała 
ziemia o pow. 1 ha, 83 a, 10m2. Szkołę zaprojektował 
w 1867 r. budowniczy powiatowy z Lublińca – Wiedner. 
Nauka w nowej szkole rozpoczęła się w 1868 r. 10 
października 1869 r. nauczyciel Laska kupił za cztery 
talary krzyż do szkoły. Za materiał na płot i ogrodzenie 
szkolne wydano 9 talarów. Ks. Monem był proboszczem 
parafii Kotowsko-Tworogowskiej od 1862-1889 r. 
Doprowadził do budowy szkoły w Brynku (1866), szkoły w 
Kotach (1868) oraz w Tworogu (1870). Szkołę w Potępie 
poddał w 1872 r. gruntownemu remontowi. Obecnie 
w budynku działa przedszkole. Do placówki uczęszcza 20 
dzieci. W 2006 roku stwierdzono, że budynek nie nadaje 
się do pełnienia swoich funkcji, przedszkole zostało więc 
tymczasowo przeniesione do Pawilonu Sportowego RKS 
Orzeł Koty. 

Starą szkołę należało gruntownie wyremontować. Przetarg 
na realizację zadania wygrał Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu. Remont rozpoczął się w lipcu 2008 roku, 
w grudniu przedszkole było już gotowe. Dzieci wróciły do 
starych murów w marcu 2009 r. Remont kosztował ok. 600 
tys. zł. Położono nowe dachówki, wstawiono  okna, drzwi, 
kominy, rynny, w środku zaś nowe meble, podłogi, 
odnowiono ściany, wyremontowano łazienkę, kuchnię 
dostosowano do przyjmowania cateringu, wykonano też 
nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
przerobiono i zmodernizowano ogrzewanie. Dziś, mimo że 
w starych murach, funkcjonuje nowoczesna, spełniająca 
europejskie normy placówka. Wychowawczynią grupy jest 
Jolanta Pilarska, drugim nauczycielem ze zniżką godzin ze 
względu na pełnienie roli dyrektora placówki jest Łucja 
Pasieka. W przedszkolu zatrudniona jest również 
intendentka – Eryka Zuterek, kucharka – Katarzyna 
Waloszczyk oraz woźna – Łucja Kulig. Do przedszkola 
uczęszczają głównie dzieci z Kotów, ale również z innych 
miejscowości gminy, co bardzo cieszy nauczycieli. 
Dyrektorka przyznaje, że czuje ogromną satysfakcję, 
że może pracować w leciwym budynku. Mimo upływu lat 
stara szkoła nieustanie służy lokalnemu społeczeństwu.    

Polecamy również artykuł „Przedszkole w starym młynie”, 
które znajdziecie w nr 50 „TWG Kuriera” (archiwalne 
numery dostępne na stronie internetowej www.twg-
kurier.pl). Przeczytacie w nim kiedy powstało kotowskie 
przedszkole i gdzie początkowo się mieściło. Zdjęcie 
aktualnych wychowanków przedszkola i uczniów sprzed lat 
znajdziecie na okładce „TWG Kuriera”.  

145 LAT SZKOŁY W KOTACH 

W tym roku mija 145-lecie istnienia budynku starej 
szkoły w Kotach, w którym dzisiaj funkcjonuje filia 
tworoskiego przedszkola. Z tej okazji przypominamy 
historię powstania placówki. Artykuł powstał na 
podstawie tekstu Henryka Gawelczyka „125 szkoły  
w Kotach”. Jubileuszowy folder wydany dwadzieścia 
lat temu, w którym ks. Gawelczyk zamieścił swój tekst 
wraz z katalogiem nauczycieli pracujących na 
przestrzeni lat w placówce znajdziecie na naszej 
stronie internetowej twg-kurier.pl. 

Do czasu kanclerza Bismarcka i Kulturkampfu,  
a konkretnie dekretu z dnia 11 marca 1872 r., szkoła była 
organicznie związana z Kościołem. Tak było też w parafii 
kotowsko-tworogowskiej. Najstarsza szkoła parafialna 
istniała w Tworogu. Po 1801 r. szkoła parafialna powstała 
w Potępie. W połowie XIX w. sytuacja tych szkół była 
bardzo trudna, o czym świadczą protokoły wizytacyjne ks. 
proboszcza Antoniego Monema. Protokół z 19 maja 1864 
r. podaje, że do szkoły w Tworogu uczęszczało 408 dzieci 
z Tworoga, Brynka, Hanuska, Nowej Wsi i Mikołeski.  
W dwóch klasach uczyło dwóch nauczycieli.  

Proboszcz uznał, że należy starać się o wybudowanie 
nowej szkołę w Tworogu oraz koniecznie zbudować szkołę 
w Brynku i Połomi. W tym samym dniu odbyła się wizytacja 
w szkole w Potępie. Szkoła dysponowała jedną salą,  
w której uczyło się 172 chłopców i 113 dziewczynek.  
Z Kotów – 78 dzieci, z Wesołej – 32. 
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Foto. W latach 20. ubiegłego wieku rok szkolny zaczynał się w kwietniu,  
a kończył w marcu. Na czas wolny od zajęć dzieci mogły liczyć w lipcu, 

jesienią na tzw. „kopidła” (wrzesień-październik) oraz przy okazji świąt. – 
Nauczyciele oprócz wiedzy do pomocy w nauczaniu mieli cienką trzcinkę. 

Każdy kto psocił albo czegoś się nie nauczył, musiał się z tym 
przyrządem naukowo zapoznać – wspomina dawna uczennica, która 

chodziła do kotowskiej szkoły we latach 1924 – 1932. Powyższe zdjęcie 
wykonano ok. 1910 r.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

FESTYN RODZINNY W NOWEJ 
WSI TWOROSKIEJ – ZDJĘCIA 
(uzupełnienie tekstu „Pod parasolami, ale 
w słonecznych nastrojach”) 

Foto. Przedszkolaki z Kotów wraz ze swoimi nauczycielkami. 

Foto. Zawody konne były jedną z atrakcji festynu.  

Foto. Panie z KGW przebrane za pszczółki częstowały maluchy 
ciastkami. W końcu bez względu na pogodę 1 czerwiec to Dzień Dziecka. 

Foto. Odważnych zapraszano na „wycieczkę w chmury” wyciągiem 
strażackim. Wśród śmiałków znalazła się m.in. Pani sołtys Nowej Wsi 

Tworoskiej. Trzeba przyznać, że widok na okolicę z wysokości 30 m jest 
imponujący.  

R          E          K          L          A          M          A 


