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Poniedziałek, 8 grudnia 2008 
Nr 10, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 600 szt.

 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
Ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„DŜelfa” S.C. 
Ul. B. Chrobrego 16 

MIKOŁESKA 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 13 

POŁOMIA 
Sklep SpoŜywczy 
„MART” 
Ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
Ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep SpoŜywczy 
„U Nowaka” 
Ul. Powst. Śl. 64 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
Ul. Potępska 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 48 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
Ul. Zamkowa 

BRYNEK 
Husqvarna 
Ul. Tarnogórska 7a 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

śyczymy Wesołych Świąt!!! 

TWG KURIER 
XXXIII Sesja Rady Gminy 

STR. 3  
 
Hobbysta 
- Tworoski birofilista posiada sporą 
kolekcję kufli. Na czym polega to 
hobby? 

STR. 6 
 
Pod lupą 
- Czym się martwią mieszkańcy 
Połomii, a z czego są zadowoleni? 

STR. 7 
  

Kulturalnie 
- Sprawdź kto został najbardziej 
zasłuŜonym mieszkańcem Wojski! 
- Ostatni odcinek „Kufra”  

STR. 8 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Porady na zimę 
- Co pod choinkę? 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- Czy plotki o Biedronce są 
prawdziwe? 
- Tajemnice tworoskiego zegara 

STR. 13  

Sport 
- Bez dopingu mecze pozbawione 
byłyby emocji 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

Witamy serdecznie w 10-tym numerze naszego 
miesięcznika. Mamy nadzieję, Ŝe w przedświątecznej 
gonitwie znajdziecie chwilkę czasu i z chęcią 
przeczytacie nowinki z gminy Tworóg -  a tych nie 
brakuje. Między innymi ujawniamy prawdę  na temat 
rzekomej Biedronki, przyglądamy się sporowi  
na temat zegara na budynku Szkoły Podstawowej  
w Tworogu – „chodził – nie chodził?”.  

 
Przedstawiamy ciekawostki z Ŝycia mieszkańców 

Połomii. Mamy takŜe poradę dla pań – jak nie 
zwariować przed świętami, oraz dla panów – jak 
bezpiecznie poruszać się po zimowych drogach. Od 
tworoskiego hobbysty dowiecie się co to birofilistyka.  
 

Wszystkim mieszkańcom Ŝyczymy Wesołych 
Świąt BoŜego Narodzenia oraz udanej zabawy 
sylwestrowej. 
 

  
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Odszkodowanie 
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- Połomia łączy stare z nowym 
- Ulica wiejska w Nowej Wsi 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- „Uczenie się przez całe Ŝycie” 
- Marcinkowie… 
- „Kufer”, cz. 5 ostatnia 
- TWG Poleca 
- TWG Kobieta / MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Urodziny Pluszowego Misia 
- A jednak nie biedronka 
- Chodził-nie chodził? Tajemnice tworoskiego zegara 
- Tablica interaktywna 
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- Po co są kibice? 
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KURIER 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia 
Ŝyczymy wam wiele nadziei, miłości, radości 
i odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania 
dystansu do tego co wokół, czasu 
roziskrzonego kolędą. 

Nadchodzący rok 2009 niech obfituje w 
nowe wyzwania i siłę do ich realizacji, niech 
przyniesie równieŜ wiele spokojnych dni i 
szczęśliwych chwil. 
Tego Ŝyczą: 
 

Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg 

Maria Łukoszek 
 

oraz 
zespół TWG Kuriera 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

Organizatorzy obchodów „Dnia Świętego 
Marcina” w Wojsce składają podziękowania 
Janowi Dybała z Nowej Wsi za coroczne 
wypoŜyczenie koni, dyrekcji Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce oraz 
Paniom, które włączyły się w przygotowanie 
szkoły.  

Dziękujemy takŜe OSP z Wojski, Teresie 
Chęcińskiej, Janowi Nowakowi, Katarzynie 
Bator, Annie Jaworek, Sylwii Sikorze, 
Justynie Pelka. 
 

Rada Sołecka w Wojsce, 
radny Adam Lachowicz, 

 Gminny Ośrodek Kultury Tworóg. 
 

R                             E                             K                             L                             A                             M                             A 

TWG LISTONOSZ 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXXIII 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 1 grudnia 2008r.: 
 
− przyjęto Program Walki z Alkoholizmem  

i Narkomanią na 2009r. (uchwała  
nr XXXIII/338/2008) 

− podjęto uchwałę w sprawie ustalenia górnych 
stawek za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Tworóg. 
(uchwała nr XXXIII/339/2008) 

− zatwierdzono regulamin wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy 
Tworóg(uchwała nr XXXIII/340/2008) 

− Ustalono wysokość ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu 
Gminy Tworóg, uczestniczących w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach poŜarniczych 
(uchwała nr XXXIII/341/2008).StraŜak za udział 
w działaniach ratowniczych otrzyma ekwiwalent 
w wysokości 11,00zł/ godzinę, a za udział  
w szkoleniu poŜarniczym – 4,00 zł/godzinę. 

− Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
programu współpracy Gminy Tworóg  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2009 
(uchwała nr XXXIII/349/2008) 
 

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

DLACZEGO W 
BORUSZOWICACH? 
 

XXXIII sesja Rady Gminy Tworóg odbyła się  
w Szkole Podstawowej w Boruszowicach. Przed 
obradami radni wzięli udział w prezentacji tablicy 
interaktywnej, która od niedawna słuŜy uczniom tej 
szkoły (zobacz s. 15). Przybyli goście zwiedzili 
szkołę, zobaczyli co udało się w niej zmienić, 
dowiedzieli się równieŜ jakich remontów budynek 
jeszcze wymaga. Dyrektor szkoły, Danuta 
Wiśniowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców 
mogli się bezpośrednio zwrócić do władz Gminy  
i przedstawić swoje problemy. Radni mogli na własne 
oczy zobaczyć nieczynną z powodu złego stanu 
technicznego salę gimnastyczną czy psujące się 
podłogi. 

 
Jak podkreśla Przewodnicząca Rady Gminy, 

Maria Łukoszek pomysł sesji wyjazdowych będzie  
 

CZAS WOLNY – WOLNY OD 
NAŁOGÓW 
 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii  
w Gminie Tworóg na rok 2009 (uchwała  
nr XXXIII/338/2008). Program zakłada pomoc 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
w postaci specjalistycznej pomocy psychologicznej, 
porad prawnych, oraz ochrony przed przemocą.  
 

DuŜa część Programu ukierunkowana jest  
na profilaktykę, czyli działania, które mają zapobiec 
sięganiu po uŜywki zwłaszcza przez młodzieŜ naszej 
Gminy. Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na takie 
zorganizowanie czasu wolnego ludziom młodym aby 
sięganie po alkohol, narkotyki (...) nie było jedyną 
alternatywą - czytamy w załoŜeniach Programu.  

 
ZałoŜenia te w roku 2009 przełoŜą się  

na sfinansowanie następujących działań: 
� rozpoczęcie budowy boiska sportowego  

w Mikołesce 
� zakup piasku na boisko do piłki plaŜowej  

w Boruszowicach 
� pomoc w zorganizowaniu świetlicy w Kotach 
 

Ostatnią duŜą inwestycją, którą udało się 
sfinansować ze środków Programu była budowa 
kortu do gry w tenisa w Wojsce. 

kontynuowany. Radni zamierzają obradować  
w róŜnych miejscowościach gminy. Dzięki temu 
zobaczą w jaki sposób placówki wykorzystały 
przeznaczone im do tej pory pieniądze, a takŜe 
zapoznają się z ich najpilniejszymi potrzebami. 
 

Foto. Jak wygląda szkoła? Sprawdzili to radni. 

TWG SESJA 
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KURIER 

ODSZKODOWANIE 
  

Odszkodowanie – to jedno z podstawowych 
pojęć prawa cywilnego. Nic dziwnego, poniewaŜ 
stosunkom międzyludzkim zawsze towarzyszą 
zachowania mogące wywołać u innych szkodę czy 
poczucie krzywdy. Obecnie wykształcona wolność 
osobista a takŜe prawa człowieka mają to do siebie, 
Ŝe łatwo je naruszyć, a wkroczenie właśnie w sferę 
tej chronionej przestrzeni kaŜdego z nas musi 
skutkować uruchomieniem bariery ochronnej. 
 

To co ma nas chronić przed najcięŜszymi 
naruszeniami naszej wolności a jednocześnie chronić 
porządek państwowy naleŜy do gałęzi prawa 
karnego. Jego naruszenie skutkuje uruchomieniem 
mechanizmu działania określonych organów 
państwa. Była o tym mowa w ostatnim artykule. 
 

Poza tym, a często obok tego mechanizmu, 
kaŜdy z nas pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. 
Część tej potęŜnej dziedziny prawa dotyczy 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 

WyróŜniamy dwa reŜimy odpowiedzialności 
odszkodowawczej. Jest to odpowiedzialność  
za dokonanie czynu niedozwolonego (tzw. deliktu) 
oraz odpowiedzialność wynikająca z niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Dla 
wytłumaczenia najlepiej posłuŜyć się przykładami. 
Czyn niedozwolony to czyn bezprawny, wykraczający 
poza porządek prawny. Takim czynem będzie  
np. wybicie szyby w oknie, ale równieŜ wypadnięcie  
z okna doniczki, która uderzyła przechodzącą osobę. 
Jak widać wachlarz czynów niedozwolonych jest 
bardzo szeroki i właściwie moŜna powiedzieć, iŜ jest 
to kaŜde zdarzenie wkraczające w obszar chroniony 
człowieka. Istotą jest, aby dane zachowanie było 
bezprawne. Dlatego do deliktów nie zaliczymy  
np. działań słuŜb bezpieczeństwa dokonanych  
w granicach obowiązującego prawa. Wyłącza 
odpowiedzialność deliktową równieŜ działanie  
w ramach obrony koniecznej czy teŜ w stanie 
wyŜszej konieczności.  
 
Z praktyki. JeŜeli juŜ doszło do określonego 
zdarzenia, w którym zostaliśmy poszkodowani 
kwestią istotną jest ustalenie odpowiedzialności  
za szkodę i jej wykazanie. Do powstania takiej 
odpowiedzialności i uzyskania odszkodowania 
potrzebne jest ustalenie:  

− kto wywołał szkodę, 
− czy zachowanie tej osoby było bezprawne  
− czy zachodzi związek przyczynowy 

pomiędzy zachowaniem tej osoby a szkodą. 
 

Będąc osobą poszkodowaną i dochodząc swoich 
praw w sądzie, to na nas spoczywa obowiązek 
wykazania tych trzech elementów. 
 

Podstawowa i naczelna zasada 
odpowiedzialności odszkodowawczej wyraŜa się w 
stwierdzeniu: Kto z własnej winy wyrządził drugiemu 
szkodę odpowiedzialny jest do jej naprawienia. Jak w 
przypadku kaŜdej zasady są od niej wyjątki.  
Np. zasada ta nie dotyczy odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez małoletnie dziecko, którą 
ponosi opiekun prawny małoletniego, chyba, Ŝe 
wykaŜe, iŜ dochował wszelkich starań w celu 
prawidłowego wykonywania nadzoru nad dzieckiem. 
 

Ciekawe rozwiązanie przewiduje Kodeks cywilny 
w przypadku wyrządzenia szkody ruchem pojazdu 
mechanicznego. Kierowca takiego pojazdu ponosi  
w zasadzie odpowiedzialność za kaŜdą szkodę 
wyrządzoną ruchem tego pojazdu, nawet wtedy, gdy 
nie moŜna mu przypisać winy, chyba Ŝe szkoda 
nastąpiła wskutek siły wyŜszej lub z wyłącznej winy 
poszkodowanego. JeŜeli dojdzie natomiast do 
zderzenia dwóch pojazdów, podstawa 
odpowiedzialności oparta jest na zasadzie winy  
(na zasadach ogólnych). 
 

W przypadku odpowiedzialności na zasadzie 
winy do obowiązków poszkodowanego – najczęściej 
powoda w postępowaniu sądowym jest wykazanie 
winy odpowiedzialnego za szkodę. 
 

TWG PRAWNIK 

R             E             K             L             A             M             A 



 6 

 

HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

BIROFILISTYKA 
 

Jest ona jednym z wielu elementów 
związanych z kulturą piwną, która polega na 
zbieraniu róŜnorakich przedmiotów związanych  
z tym jakŜe zacnym trunkiem, tj. kapsli, puszek, 
otwieraczy, etykiet piwnych, podstawek pod 
kufle, naczyń słuŜących do picia piwa oraz 
innych akcesoriów z tym związanych. 

 
Birofilia jest jedną z ciekawszych oraz 

trudniejszych do realizacji pasji kolekcjonerskich. 
Przekrojowość tematu jest spora ze względu  
na rodzaj zdobywanych przedmiotów oraz światową 
skalę kultury piwnej. Piwo pija się na całym świecie, 
chętnie sięgają po nie artyści, politycy oraz głowy 
państw. Istnieje całe bogactwo odmian i gatunków, 
które pija się w róŜnych zakątkach świata. W wielu 
krajach z zamawianiem i piciem piwa wiąŜą się 
niezwykłe rytuały, powiązane z tradycją pełną mitów  
i legend. Dlatego teŜ birofile często skupiają się  
na wybranej gałęzi tego hobby, zdobywając kolejne 
trofea spotykając się na licznych giełdach 
kolekcjonerskich w wielu miastach Polski i na 
świecie. W Polsce tradycja piwna liczy juŜ sobie  
4 wieki, nie trudno więc znaleźć amatorów zarówno 
trunku jak i samego hobby jakim jest 
kolekcjonowanie akcesoriów piwnych. Tworoski 
birofilista, posiadający kolekcję ok. 60 kufli, opowiada 
o kulturze picia piwa… 

  
Jak i z czego pić piwo? Ze względu na ich 

kolor, piwa dzieli się na jasne, ciemne i bursztynowe. 
Jasne serwuje się w wysokich szklankach – tym 
wyŜszych im jaśniejsze piwo. Z kolei piwa 
bursztynowe smakują najlepiej w pękatych 
kielichach. Ciemne wymagają pokali na wysokich 
nóŜkach, które nie zwęŜają się ku górze tak mocno 
jak naczynia do piw jasnych. ZwęŜanie naczyń  
ku górze ogranicza kontakt piany z otoczeniem tak, 
Ŝeby piana utrzymała się jak najdłuŜej. Ogólnie, 
liczba wzorów naczyń jest ogromna, zróŜnicowana 
kształtami, zdobieniami i fantazyjnym doborem 
kolorów. Browary dbają o „szkło”, tak  
by jednocześnie kojarzyło się z marką, a takŜe 
podnosiło walory serwowanego trunku. 

Kufle niemieckie. Z niektórymi niemieckimi 
piwami nieodłącznie wiąŜą się kamionkowe kufle, 
pokryte emalią, która wedle zapewnień sprzyja 
utrzymywaniu się piany. ZwęŜone ku górze, często 
mają ozdobną pokrywę, mocowaną na zawiasie.  
W Bawarii królują litrowe kamionki, w Berlinie raczej 
pokale na grubych nogach. W Kolonii zaś, Kölsch 
serwowany jest w cylindrycznych szklankach  
o pojemności 250ml. 

Kufle drewniane. Raczej cięŜkie, wymagające 
uŜycia dwóch rąk, są tradycyjnymi naczyniami 
stosowanymi do picia piwa estońskiego i fińskiego 
(sahti). PrzewaŜnie mieszczą się w nich około 3 litry 
piwa. 

Brytyjska róŜnorodność. Szkocja ma 
długoletnią tradycję pijania piwa z naczyń 
skórzanych, powiązanych z tradycją witania gości 
ponczem, sporządzonym na bazie piwa warzonego 
domowym sposobem. Zaś w Anglii i Irlandii króluje 
szkło, gdyŜ kufle i kielichy słuŜą do picia piw 
ciemnych i bursztynowych o smaku gorzkim bądź 
korzennym, niejednokrotnie bardzo mocnych  
(ale, porter). 

Co na to Polska? Historycznie uŜywano naczyń 
srebrnych o kształcie cylindrycznym, niejednokrotnie 
zdobionych pokrywą na zawiasie i z umieszczonym 
na solidnym uchu gwizdkiem (do przywoływania 
karczmarza). Od czasu rozwoju produkcji szkła  
na przełomie XVIII i XIX w. króluje szklany kufel. 

Foto. W kolekcji znalazły się równieŜ kufle z naszej gminy. 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

POŁOMIA ŁĄCZY 
STARE Z NOWYM 
 

Aby przybliŜyć mieszkańcom gminy 
miejscowość Połomia zwróciliśmy się o pomoc 
do sołtysa Połomii, Eugeniusza Świerzy.  
Nie minął tydzień od naszej rozmowy,  
a zostaliśmy zaproszeni do połomskiej świetlicy 
na spotkanie z osobami, które chcą by ich 
miejscowość się rozwijała. 
 

W świetlicy przywitali nas: sołtys Eugeniusz 
Świerzy, przewodnicząca Rady Sołeckiej GraŜyna 
Skowron, radny w Radzie Gminy i jednocześnie 
prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Połomia, 
Grzegorz Szotek, członek rady sołeckiej Wojciech 
Barszcz, członek zarządu Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Połomia Marek BroŜyński.  
 

Połomianie przedstawili nam swoją miejscowość 
jako ciągle rozwijającą się. Powstają nowe domy,          
a nowo przybyli mieszkańcy chętnie integrują się  
z rdzenną ludnością. Rozwojowi miejscowości ma 
słuŜyć Stowarzyszenie Odnowy Wsi Połomia, 
którego głównym celem jest poprawa jakości Ŝycia, 
wyrównywanie róŜnic jakie występują miedzy Ŝyciem 
na wsi, a w mieście. Posiadanie osobowości prawnej 
pozwala Stowarzyszeniu występować o środki unijne. 
Do tej pory złoŜyliśmy 3 wnioski, jednak zostały one 
odrzucone. Ale będziemy próbować dalej, mówi pan 
Szotek.  
  

Dla miejscowej młodzieŜy waŜną rolę odgrywa 
klub LKS „ISKRA” Połomia. O tym jak waŜny jest 
sport dla mieszkańców, świadczą trybuny zawsze 
pełne kibiców. MoŜemy liczyć na pomoc 
mieszkańców. Pokazały to ostatnie prace na naszym 
boisku, kiedy chętnie brali udział w montowaniu 
ławek, informuje pan Barszcz. Od pewnego czasu 
młodzieŜ załoŜyła ,,druŜynę'' przy OSP Wojska, która 
chętnie angaŜuje się w sprawy rozwoju Połomii.  
 

Bez wątpienia warta uwagi jest „Stajnia Połomia” 
prowadzona przez państwa BroŜyńskich, którzy 
proponują dzieciom wiele atrakcji takich jak: ,,Święto 
pieczonego kartofla”, zimowe kuligi a takŜe naukę 
jazdy konnej. Jak podkreśla pan Marek koń teŜ jest 
przyjacielem człowieka, uczy zachowań społecznych 
takich jak szacunek czy respekt.  
 

W najbliŜszej przyszłości mieszkańcy Sołectwa 
chcą powiększyć plac zabaw przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym. Chcą równieŜ urządzić skwerek 
 

rekreacyjny naprzeciw świetlicy wiejskiej. Skwerek juŜ 
dzisiaj obsadzony jest drzewkami, a w przyszłości mają 
stanąć tam ławki. Będzie to doskonałe miejsce na 
organizację festynów czy zabaw. 
 

Główne bolączki mieszkańców to brak kanalizacji 
oraz chodników, co podkreślają na kaŜdym zebraniu 
wiejskim. Są oni świadomi, Ŝe zaproponowane im 
przez Urząd Gminy przydomowe oczyszczalnie 
ścieków są szansą na rozwiązanie jednego  
z problemów. Obawiają się jednak, Ŝe teren na którym 
mieszkają jest zbyt mokry. Satysfakcjonowałoby ich 
gdyby specjalista od takich rozwiązań kanalizacyjnych 
przeprowadził badania gruntu i wypowiedział się 
jednoznacznie czy przydomowe oczyszczalnie spełnią  
swoje zadanie. Ponadto niskie dofinansowanie jakie 
gwarantuje urząd budzi niepokój. Mieszkańcy obawiają 
się, Ŝe nie będą w stanie pokryć tej inwestycji.  
 

Połomia jest miejscowością o bardzo ładnym 
połoŜeniu geograficznym (stawy, ścieŜki leśne), 
przyjemnie się w niej mieszka a wszystko dzięki, jak 
podkreślają uczestnicy spotkania, współpracy 
wszystkich mieszkańców Sołectwa. 
 

Przedstawiciele Rady Sołeckiej w Połomii pragną 
za pośrednictwem TWG Kuriera złoŜyć Ŝyczenia 
spokojnych i wesołych świąt BoŜego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom. 
 

ULICA WIEJSKA W NOWEJ WSI 
 

Od jesieni bieŜącego roku trwa przebudowa drogi 
na ul. Wiejskiej w Nowej Wsi na odcinku od baru przy 
krzyŜu do przystanku autobusowego. Inwestycja jest  
w pełni finansowana ze środków starostwa 
powiatowego i wynosi prawie 1 mln zł. JuŜ  
w poprzedniej kadencji dzięki staraniom ówczesnej 
przewodniczącej Rady Gminy Tworóg Danuty Elwart 
oraz radnego powiatu, Adama Chmiela wykonano 
projekt tej przebudowy.  
 

Problemem tego odcinka drogi są wody gruntowe, 
które dostają się pod nawierzchnię i ją wybijają. W tej 
sytuacji konieczna była budowa kanalizacji 
deszczowej. PołoŜona zostanie równieŜ specjalna 
membrana – izolacja, dzięki której droga nie będzie 
podsiąkać. Wybudowany zostanie chodnik po jednej 
stronie drogi. 
 

Prace potrwają do wiosny 2009 roku. Do realizacji 
projektu doszło dzięki wspólnym staraniom radnych 
powiatowych Andrzeja Elwarta oraz Adama Chmiela. 
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„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE 
śYCIE” – COMENIUS. 
(gimnazjum międzynarodowo) 
 

Gimnazjum w Brynku jest placówką, która stawia 
na stałe podnoszenie jakości kształcenia, oferując 
swym uczniom poza zajęciami edukacyjnymi takŜe 
bogatą ofertę zajęć dodatkowych, słuŜących 
rozwijaniu zainteresowań oraz uczniowskich 
talentów.   
 

Szkoła podejmuje liczne przedsięwzięcia, które 
przyczyniają się do promowania uzdolnionej 
młodzieŜy, są to: konkursy o randze ogólnopolskiej  
i regionalnej (Dzień Nauki, konkurs literacki, 
recytatorski, zawody sportowe) oraz udział  
w róŜnorodnych projektach. Obecnie trwają 
przygotowania do realizacji międzynarodowego 
programu pt. ”Uczenie się przez całe Ŝycie” – 
Comenius. 
 

W programie mają uczestniczyć: Zespół Szkół  
w Chynoranach na Słowacji, Gimnazjum w Brynku, 
Szkoła Podstawowa w Boruszowicach i Szkoła 
Podstawowa nr 43 z Bytomia.  W ramach 
przygotowań do projektu dyrektorzy polskich szkół 
gościli na Słowacji, a w październiku do Brynka 
przybyli goście z Chynoran: starosta Ludovit Kośik, 
dyrektor szkoły Jana Somogyiova oraz 
wicedyrektorzy – Eva Kolnikova i Adriana Kućerkova.  
Goście przybyli na krótko, ale przygotowano dla nich 
bogaty program pobytu w Polsce. Wiele emocji 
dostarczyło spotkanie w Gimnazjum w Brynku. 
Słowaccy goście poznali nauczycieli ze szkół 
przygotowujących się do realizacji projektu oraz 
spotkali się z przedstawicielami władz Gminy 
Tworóg: zastępcą wójta, panem Teodorem Dramskim 
i przewodniczącą Rady Gminy, panią Marią 
Łukoszek. Do Brynka przybyła takŜe dr Beata Pitula 
– pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, która 
wspiera szkoły w działaniach zmierzających  
do rozpoczęcia projektu. 
 

Podczas spotkania zaprezentowali się uczniowie 
z Boruszowic i Brynka. Goście z wielkim 
zainteresowaniem i sympatią śledzili poczynania 
młodych artystów. Uczniowie ze SP  
w Boruszowicach przygotowali róŜnorodne tańce  
i piosenki. Gościom tak bardzo spodobały  się 
piosenki ludowe, Ŝe próbowali śpiewać razem  
z młodzieŜą. Z kolei występ gimnazjalistów skłonił do 
zadumy i refleksji;  zachwycił publiczność pięknem 
poezji, muzyki i tańca. 
 

Po występach uczniów przyszedł czas  
na rozmowy. Okazało się, Ŝe szkoła i jej problemy,  
to temat niezwykle ciekawy – nauczyciele, mimo 
pewnej bariery językowej, bardzo szybko nawiązali 
kontakt – padło wiele pytań, na które goście chętnie  
i wyczerpująco odpowiadali.  
 

Delegacja ze Słowacji odwiedziła takŜe SP  
w Boruszowicach, gdzie m.in. zaprezentowano 
najnowszy nabytek placówki – tablicę multimedialną. 
Później udała się na spacer po ścieŜce edukacyjnej 
Nadleśnictwa w Brynku. Pracownik Nadleśnictwa, pan 
Adam Mazur, z wielką pasją i zaangaŜowaniem 
opowiadał o edukacyjnej działalności prowadzonej 
przez leśników. W siedzibie Nadleśnictwa goście 
podziwiali myśliwskie trofea, a wójt gminy Tworóg  
i starosta Chynoran dyskutowali o problemach swoich 
miejscowości. Okazało się, Ŝe wiele spraw i problemów 
jest podobnych i warto o nich rozmawiać, wymieniać 
się doświadczeniami czy nawet podpowiadać pewne 
rozwiązania. 
 

Jeśli uda się doprowadzić do realizacji projektu,  
na pewno jeszcze nie raz będzie okazja do wspólnych 
spotkań i dyskusji. I chyba dobrze się stało, Ŝe to 
właśnie szkoły zainicjowały spotkanie, które dało 
moŜliwość prezentacji uczniowskich talentów, ale  
i wymiany poglądów na temat szkolnictwa czy pracy 
urzędów. 
 

Projekt nosi nazwę „Uczenie się przez całe Ŝycie”. 
Analizując przebieg wizyty, nasuwa się refleksja,  
Ŝe i tym razem czegoś się nauczyliśmy. 
 

Eleonora Krywalska 
 

Foto. Goście z Chynoran. Od lewej: starosta, pani dyrektor  
oraz pani wicedyrektor Zespołu Szkół w Chynoranach. 

 

KULTURALNIE 
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MARCINKOWANIE… 
 

Ten popularny w naszym regionie zwyczaj 
zyskał sobie zwolenników równieŜ w Wojsce.  
Od trzech lat są tam organizowane obchody dnia 
św. Marcina.  

 
W tym roku święto zaplanowano na 16 listopada. 

W niedzielne popołudnie kościół aŜ pękał w szwach. 
Proboszcz opowiedział tłumnie zgromadzonym skąd 
zwyczaj pochodzi i zachęcił do kultywowania tradycji. 
Następnie głos otrzymały dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, które ile sił w płucach wyśpiewały 
przedstawienie „I ty moŜesz świętym być”. 
Tymczasem na zewnątrz kościoła czekał juŜ  
św. Marcin na białym koniu… 

Foto. Jak głosi legenda, święty zlitował się nad Ŝebrakiem i oddał 
mu swój płaszcz. Wydarzenie jest przypominane w scence 

opiewającej moment oddania szaty. W uroczystym pochodzie, tuŜ 
obok świętego podąŜa Ŝebrak w czerwonym płaszczu. 

 

Foto. Św. Marcin wzbudzał wiele emocji wśród najmłodszych. 

 

Foto. Skąd wziął się zwyczaj obdarowywania rogalami, pieczenia 
gęsi i palenia ognisk? O tym wszystkim opowiadał  ks. Piotr 

Puchała podczas obchodów święta. Proboszcz został laureatem 
konkursu na „osobę najbardziej zasłuŜoną dla wsi”. 

 

Foto. Prawdziwą atrakcją dla najmłodszych są kolorowe lampiony 
przygotowywane specjalnie na marcinki. W ogłoszonym konkursie 

na najciekawszy lampion zwycięŜyli: I miejsce – Krzysztof 
BlaŜytko, II miejsce – Pawel Szkolik, III miejsce – Patryk Nauman. 

 

Foto. W szkole na dzieci czekała niespodzianka – występ 
teatrzyku z Krakowa, który zaprezentował legendę o Bazyliszku. 

Niektóre dzieci okazały się wyjątkowo zainteresowane teatralnymi 
akcesoriami, postanowiły wkroczyć na scenę i dokładnie przyjrzeć 

się wszystkiemu… 
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To juŜ ostatnia część opowieści o legendzie, 
magii, fantazji i przygodzie. Marcelina, która 
stanęła twarzą w twarz z najbardziej 
nieprawdopodobnymi zdarzeniami w końcu 
dociera do celu swej wyprawy. Czy znajdzie to 
czego szuka? Czy tytułowy kufer przyniesie 
rozwiązanie zagadki? Zapraszamy do lektury 
piątej części opowiadania.  
 

ADRIANNA KROLL, KUFER, 
część V 
 
– Nie dostaniesz tego – wysyczała poprzez cienkie 
wargi. – Nie pozwolę znieść klątwy.  
– I zabijesz mnie, swoją wnuczkę? – tym ją 
zaskoczyła. 
– Nie jesteś moją wnuczką – zaskrzeczała. – śadna 
dziewczyna z mego rodu nie mogła urodzić dziecka 
synowi Gramblii. To niemoŜliwe. 
– Widocznie twoja klątwa traci moc, bo to się stało. 
– Zygfryd, on się musiał wtrącić. 
– Razem ze mną zginie teŜ twój ród – czekała na 
reakcję. 
– I, co z tego, najwaŜniejsze, Ŝe jej ród zginie wraz  
z tobą – wyciągnęła szponiastą dłoń starając się ją 
złapać. 
– Nie tak prędko – szaleńczo zaczęła szeptać 
zaklęcia. 
– To ci nic nie da – starucha zaniosła się śmiechem. 
– Mnie nikt nie pokona – jednak zachwiała się  
na nogach. 
 

Marcelina czuła jak leci jej krew z rozbitej głowy, 
jak oczy zachodzą mgłą i opuszczają ją siły.  
Nie poddawała się jednak. Gdy obraz wiedźmy 
zaczął się rozpływać, a wraz z nim cichł jej krzyk 
wiedziała, Ŝe wygrała. Znów zemdlała. 
– Powinnam zostać pielęgniarką! – GraŜyna mokrą 
chusteczką obcierała jej twarz. – ToŜ ta dziewczyna 
wymaga ochrony. 
– Tak, tak – burknął gdzieś z daleka jej brat. – Ona 
jest silniejsza niŜ my razem wzięci, a ty nie rób się 
taka waŜna. 
– Czy zawsze tak? – wyszeptała słabym głosem. 
– Najczęściej. Takie są uroki posiadania bliźniaka, 
gdziekolwiek się obejrzysz jest z tobą. Ma to jednak 
swoje plusy. 
– Mam nadzieję – burknął chłopak. – Jak się 
czujesz? 
– W porządku, ale gdzie jest kufer? 
– Tam – GraŜyna wskazała ręka. – Odciągnęliśmy 
cię. 
– PomóŜcie mi wstać. Jak długo byłam 
nieprzytomna? 
– Kilka godzin, juŜ dawno minęło południe. 
– Nic, muszę otworzyć kufer, tam jest mój skarb. 
W ciszy i skupieniu podeszli do skrzyni.  
– Wygląda na niezamkniętą – oznajmił Grzegorz. 
– Jest zamknięta – zaprzeczyła Marcelina. – Za 
pomocą czarów, na siedem pieczęci. Trochę to 
potrwa, zanim je wszystkie złamię. 
 

Miała rację, męczyła się przez bite trzy godziny 
zanim zdołała unieść wieko. 
– Co to jest? 
Na dnie leŜała księga w czerwonej oprawie. 
DrŜącymi dłońmi wyjęła ją i z niecierpliwością 
otwarła. 
– Wygląda na to, Ŝe muszę odnaleźć wszystkie księgi 
rodu Serafii. To pierwsza, naleŜąca do jej prawnuczki 
Matyldy. Ciekawe jak ich losy się potoczyły. 
– Tam jeszcze coś jest – zauwaŜyła GraŜyna. 

Na samym dnie leŜał złoty łańcuszek, łańcuszek 
zawieszką wykonaną z rubinów, w kształcie gwiazdy, 
takiej samej jak znamię na ramieniu dziewczyny. 
– Co dalej? 
– Pierwsze zadanie wykonane, reszta zaleŜy od tego, 
czego dowiem się z księgi. 
– WyjeŜdŜasz? JuŜ? 
– Tak, nic więcej mnie tu nie trzyma. 
– Zadzwonisz czasem? – chciał wiedzieć chłopak. 
– Jasne, musicie przecieŜ wiedzieć jak ta cała 
awantura się zakończy. 

Po lesie rozniósł się ich wesoły śmiech… 
 

GRUDZIYŃ 
 

Grudziyń to fajny miesionc cały, 
niy szkodzi, Ŝe krótki dziyń i łozespały. 
Na Dzieciontko i Nowy Rok czekomy, 
te czekanie łod Roratów zaczynomy. 

Najwiencyj uciechy dzieci majom, 
jeszcze cima, wczas rano wstowajom, 
Do kościoła ze lampkami maszerujom, 

narodzonego Dzieciontka łoczekujom. (…) 
Fto sie richtik dobrze sprawuje, 

Mikołaj maszkytkoma go łopsypuje. 
A fto je gist fest taki dostowo gyszynk bylejaki 

i ruzgom tyŜ pod łoczoma pogrozi, 
Tak tyn grudziyń pomału nom łodchodzi. 

Czas tak wartko nom leci, 
Na niebie juŜ piyrszo gwiozdka świyci. 

Wszystko fajnie porobione, na wilijo nawaŜone: 
siymiyniotka, mocka i makówki som zrobione. 

Bioły serwet na stole połoŜony, 
kole niego prozny stołek postawiony. 

Lametom, kulkami i szlajfkami łopstrojono, 
jak gryfno frelka fajnie łobleczono, 

to choinka złotym blaskiym sie łodbijo, 
Przi stole zasiadło cołko familijo. 

Po wieczerzy zaczyno sie kolynd śpiywanie, 
KoŜdy ciekawy jaki to tyŜ gyszynk dostanie?(…) 

Tak sie zaczyno świonteczne fajrowanie, 
do końca grudnia niywiela dni juŜ łostanie. 

KoŜdy koŜdymu łod serca winszuje, 
do łozestanio ze Starym Rokiym sie rychtuje. (…) 
Niych tyn rok bydzie do wszystkich szczyńśliwy, 
koŜdy człowiek niych bydzie do drugigo Ŝyczliwy, 

Ŝeby we mieszku wiyncyj piniyndzy boło, 
co by nom sie we Nowym Roku lepij Ŝoło, 

co by my sie zaś wszyscy łobejŜeli, 
we pomyślności, szczyńściu fajnie go przeŜyli. 

Ponboczek tyŜ ło nos niych niy zapomino, 
Ze błogsławiyństwym i we zdrowiu niych nos trzimo. 

 
Irena Jonecko 



 11 

 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

KSIĄśKA: „GRINGO WŚRÓD DZIKICH PLEMION”, WOJCIECH 
CEJROWSKI 
 

PodróŜe, dzikie plemiona, egzotyczne kraje. To juŜ było. Jaki zatem ma sens 
wydawanie takiej ksiąŜki? Mogą znaleźć się osoby, które uznają, Ŝe to chęć 
zdobycia gotówki spowodowała, Ŝe autor na fali popularności wydaje tę oto 
pozycję. Są to jednak oskarŜenie nieprawdziwe. Wojtka Cejrowskiego na wydanie 
tego tytułu namówili przyjaciele. I bardzo dobrze, Ŝe tak się stało. Pomimo, iŜ jest 
to po raz kolejny tematyka podróŜnicza to podana w zupełnie innej formie. Znany 
styl Pana Cejrowskiego jest tu niezwykle widoczny. Humor i specyficzne 
spojrzenie na świat, które nieraz wywołuje uśmiech na twarzy. Do tego jest  
to ksiąŜka niezwykle szczera. Są tu opisy bardzo osobiste. Opowiadają  
o przygodach zaskakujących (pokonywanie granic państwowych za pomocą 
ksiąŜeczki zdrowia) i bardzo niebezpiecznych. Przypominają, Ŝe podróŜ po 
dzikich rejonach ogólnie mówiąc ameryki łacińskiej to nie tylko piękne widoki  
i kolorowe motyle (których larwa moŜe przepotwarzać się w palcu naszej stopy), 
ale takŜe igranie z śmiercią, która czai się wraz z kaŜdym kolejnym krokiem  
w głąb puszczy. KsiąŜka godna polecenia. Czyta się ją niezwykle przyjemnie. Nie 
sposób się przy niej nudzić. Równie często wywołuje uśmiech na twarzy jak  
i otwiera nam usta ze zdziwienia. 

MUZYKA: „AND WINTER CAME…”,  ENYA 
 

Kolejna płyta Enyi, zatytułowana ,,And Winter Came...” jest 
przepiękna i bardzo nastrojowa. Jej wyjątkowo szlachetny głos, 
subtelny,  czasami tajemniczy oraz świetnie dopasowane podkłady 
muzyczne łączą się w przecudowną niepowtarzalną kompozycję. Płyta 
doskonale oddaje nastrój nadchodzących świąt, czasu dobroci, radości 
i człowieczeństwa. Jak wiemy charakterystyczna jest dla Enyi technika 
nakładania na siebie, nierzadko nawet kilkuset partii wokalnych 
zaśpiewanych przez jedną osobę, co świetnie wpasuje się w zimowy 
klimat.  

Pierwsze utwory rozpościerają przed nami krajobraz  mocno 
oprószony śniegiem i delikatnym, chłodnym wiatrem. W końcowych 
utworach następuje zwrot o 180 stopni. W piosenkach zamykających 
płytę mamy do czynienia z nietuzinkowymi, kawałkami, utrzymanymi w 
bigbitowej estetyce, w których rozbrzmiewa perkusja i dość mocne 
krzykliwe, gitarowe solo. Znakomita muzyka do tego, by towarzyszyć 
nam w nadchodzących Świętach BoŜego Narodzenia. Polecamy 
kaŜdemu. 

FILM: „BLOW” 
 

Największe zainteresowanie wywołują ksiąŜki czy filmy opowiadające 
prawdziwe historie. I takie jest właśnie „Blow”. Opowiada historię dwóch 
przyjaciół, którzy zaczynają rozkręcać szemrane interesy. Główny bohater grany 
przez Johnnego Deppa, Georg Jung robi zawrotny majątek handlując 
narkotykami; ociera się o śmierć, jest zakochany, upada. Chce zrobić ostatni 
interes i zacząć Ŝyć z rodziną. Okazuje się, Ŝe jego wspólnicy za obniŜenie 
wyroków wydają go w ręce Policji. Na czym polega fenomen tego filmu? Ukazuje 
on ryzyko robienia szybkich pieniędzy oraz fakt, Ŝe w interesach nie ma przyjaciół, 
szczególnie tych związanych z handlem narkotykami. Film ukazuje, Ŝe nie ma 
znaczenia jak człowiek jest bogaty, po pewnym czasie najwaŜniejsze wartości  
to miłość czy rodzina. Dramat Junga polega na tym, Ŝe nie miał szans na 
zrealizowanie tych marzeń. Główny bohater złamał dane słowo. Nie wybaczyła 
mu tego jego córka i dlatego nie odwiedziła ojca ani razu.  

 
Niewątpliwym atutem filmu jest pojawienie się w końcowych scenach 

autentycznego Georga Junga, co nie pozwala zapomnieć o tym, Ŝe film jest 
oparty na faktach.   
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

PRZEDŚWIĄTECZNA 
GONITWA 
  

Niedługo BoŜe Narodzenie, wraz z choinką  
i kolędami nadchodzi czas na porządki 
świąteczne i cały przedświąteczny harmider.  
Co zrobić aby przeŜyć wrzawę przedświąteczną 
radzi psycholog mgr BoŜena Dramska – Jańczuk.  
 

NajwaŜniejsze jest aby wcześniej zaplanować 
całe święta. MoŜna juŜ we wrześniu usiąść z całą 
rodziną i ułoŜyć plan. NaleŜy zadać sobie pytanie co 
jest dla nas waŜniejsze: porządek czy atmosfera? Nie 
oznacza to jednak, Ŝe nie mamy sprzątać w ogóle, 
naleŜy tylko wszytko przemyśleć i zaangaŜować  
w prace całą rodzinę. Wspólnie z dziećmi upiecz 
pierniki i udekoruj je, potraktuj to jako zabawę. 
 

Nie biegaj jak szalona, nie przejmuj się co 
sąsiedzi powiedzą jeśli w oknie nie będzie wisiał 
wieniec, czy drzewko przed domem nie będzie 
przystrojone lampkami. W takim pośpiechu i wrzawie 
święta nie będą kojarzyć się z czasem spokoju  
i radości lecz ze słowem ,,trzeba”: trzeba posprzątać, 
trzeba umyć okna, trzeba upiec makowiec, trzeba 
kupić prezenty, trzeba, trzeba, trzeba ... Po takich 
przymusowych ,,obrzędach” przedświątecznych 
najnormalniej w świecie będziesz miała dosyć,  
po prostu padniesz z nóg. Wtedy wystarczy 
drobnostka by wyprowadzić cię z równowagi i kłótnia 
w domu murowana. 
 

Czas świąteczny powinien być dla ciebie 
okresem odpoczynku, dlatego idź na spacer, 
pooglądaj telewizję, poczytaj ksiąŜkę. A co zrobić  
z teściową, która od rana wyczekuje na przybycie 
rodziny? Owszem, spotkania rodzinne są bardzo 
waŜne, dlatego zorganizuj spotkanie, śpiewajcie 
razem kolędy, spędzajcie razem czas ale wszystko  
z umiarem. Wiele zaleŜy od rodziny oraz tradycji 
rodzinnych. Starajmy się jednak nie być dla siebie 
cięŜarem, nie siedźmy sobie cały dzień ,,na głowie''. 
śyczę wszystkim spokojnych i radosnych świąt. 
 

Notowała Mirosława Kazik 
 

BEZPIECZNA JAZDA ZIMĄ 
 

Pomimo, Ŝe zimy są u nas coraz słabsze, 
wielu kierowców wciąŜ nie ma odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności do bezpiecznego 
poruszania się samochodem. W zimie warunki na 
drodze zmieniają się jak w kalejdoskopie, tak 
więc warto zdawać sobie sprawę z trudności  
z jakimi przyjdzie nam powalczyć. 
 

Przygotowanie samochodu. Wiele osób wciąŜ 
nie jest świadoma ogromnych korzyści wynikających 
z posiadania dobrych opon zimowych. Rozumie się 
przez to dobór odpowiedniego dla danego 
samochodu rozmiaru oraz kontrolowanie stanu ich 
zuŜycia. Zbyt szerokie, sparciałe ze starości i zuŜyte 
opony mogą tylko pogorszyć sprawę. Warto pamiętać 
o regularnym uzupełnianiu zimowego płynu do 
spryskiwaczy, dzięki któremu zapewnimy sobie dobrą 
widoczność. Dodatkowo, waŜne jest aby wozić  
ze sobą małą miotełkę do odgarniania śniegu oraz 
skrobaczkę do szyb, tak Ŝeby nie jeździć ze śniegiem 
na dachu czy masce oraz z oblodzonymi szybami. 
 

Jazda w zimowych warunkach. Rozpoczynając 
podróŜ warto pamiętać, Ŝe będzie wymagało to wiele 
cierpliwości i praktyki. Przed wyjazdem dobrze 
sprawdzić prognozę pogody, Ŝeby oszacować  
w jakich warunkach przyjdzie nam jechać. 
Bezwzględnie naleŜy zmniejszyć prędkość, która 
zasadniczo wpływa na przyczepność kół w czasie 
jazdy w warunkach, w których zmiany rodzajów 
nawierzchni są bardzo częste i niespodziewane. 
Wskazane jest unikanie wykonywania energicznych 
ruchów kierownicy, wyprzedzania oraz gwałtownego 
hamowania i ruszania, które są najczęstszą 
przyczyną utraty kontroli nad samochodem. Jak 
pokazują badania ekspertów (np. ADAC), zaleca się 
równieŜ zachowanie dwu-, trzykrotnie większej 
odległości niŜ latem, dzięki której bezpiecznie w razie 
nagłych przypadków zahamujemy. 
 

Płynna i rozwaŜna jazda, wyobraźnia  
w przewidywaniu sytuacji oraz kultura na drodze  
to podstawa bezpieczeństwa naszego i innych 
uŜytkowników na drodze. 
 

UPOMINKI DLA PAŃ 
Do 20zł: łagodzący balsam do ciała, kosmetyki z 
serii aromaterapia, sztuczna biŜuteria (modna!). 
Do 50zł: karnawałowa torebka, jedwabna 
apaszka, karnet na kurs tańca. 
PowyŜej 100zł: ekskluzywna biŜuteria, perfum. 
 
UPOMINKI DLA PANÓW 
Do 20zł: kubek, organizer, kosmetyki po goleniu 
Do 50zł: skórzany pasek lub rękawiczki 
PowyŜej 100zł: whiskey, skórzany portfel, 
zegarek. 
 

SYLWESTER 2009 POD 
CHMURKĄ 

Jeśli nie wybierasz się na imprezę czy 
potańcówkę, a nie chcesz tej wyjątkowej nocy 
spędzić przed telewizorem to zabierz ze sobą 
przyjaciół i przyjdźcie na sylwestra pod Urząd 
Gminy. Zabawa murowana. Ponadto super 
efekty świetlne i skoczna muzyka dzięki 
Discoteam Agency. Przyjdź a nie poŜałujesz. 
 

Zapraszają organizatorzy! 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

Gminne Przedszkole w Tworogu 14 listopada 
obchodziło „Urodziny Misia”. Wszystkie przedszkolaki 
bawiły się ze swoimi ukochanymi pluszowymi 
misiami. Dzieci w grupach przygotowały wspaniałe 
urodzinowe torty, prezentowały swoje artystyczne 
umiejętności, tworzyły wspólnie portret Misia, 
rozwiązywały „misiowe” zagadki. Odbyła się zabawa 
przy piosenkach, których bohaterem był Miś.  
Po zabawie dzieci udały się na czyli „małe co nieco”.  
 

Szkoła Podstawowa obchodziła ,,Światowy 
Dzień Pluszowego Misia". Organizatorem imprezy 
byli nauczyciele biblioteki szkolnej, świetlicy  
i nauczania zintegrowanego. Nauczyciele bardzo 
zaangaŜowali się w uroczystość, wcielili się w rolę 
Kubusia Puchatka, Królika, Tygryska i Kangurzycy. 
W zabawie udział wzięli uczniowie z klas I - III oraz 
przedszkolaki z Tworoga. Uczniowie opowiedzieli 
ciekawostki o Ŝyciu niedźwiadków. Dzieci wzięły 
udział w wielu konkursach, między innymi  
na najlepszą piosenkę o misiu. Rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny ,,Mój miś". 
 

Foto. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie znakomicie wczuli się 
w rolę. 

 

Foto. Małe „co nieco”. 

 

Foto.Na urodzinach u Misia nikt się nie nudzi. 

 

URODZINY PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE 
 

Miał go kaŜdy z nas w dzieciństwie. Z klapniętym uszkiem albo oczkami z guzików. Miś to nie tylko 
pluszowa przytulanka, to prawdziwy przyjaciel, ktoś bardzo bliski, czuły i często niezastąpiony. To nic,  
Ŝe ucho się naderwało, to nic, Ŝe kolor wypłowiał. Najbardziej znanym misiem na świecie jest bohater 
ksiąŜek Alana Alexandra Milne'a, miś o bardzo małym rozumku, który kochał miodek - Kubuś Puchatek. 
W Polsce kaŜdy oglądał dobranockę o Misiu Uszatku czy Coralgol'u. 
 

Fundacja „Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła dzień 14 października Dniem Urodzin Misia Kubusia, 
natomiast 25 listopada przypada Święto Pluszowego Misia.  
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CHODZIŁ – NIE CHODZIŁ?  
TAJEMNICE TWOROSKIEGO 
ZEGARA 
 

W ostatnim czasie zrobiło się „gorąco” wokół 
sprawy zegara na budynku szkoły podstawowej                      
w Tworogu. Dokładnie zaś chodzi o rozstrzygnięcie 
wątpliwości co do pracy zegara. Lokalny historyk 
Fryderyk Zgodzaj w oparciu o wywiady  
z mieszkańcami, którzy pamiętają lata 30-te, wysunął 
stwierdzenie, Ŝe najstarsi mieszkańcy Tworoga nie 
pamiętają, Ŝeby ten zegar kiedykolwiek chodził. 
JednakŜe pojawiły się głosy, Ŝe stwierdzenie to moŜe 
być nieprawdziwe. 
 

Historia zegara sięga lat 30 XX wieku, kiedy  
na nowo powstałym budynku szkolnym 
zamontowano nowoczesny jak na tamte czasy zegar. 
Nowy był na pewno cyferblat, wątpliwości budzi 
natomiast mechanizm zegara. Wśród dokumentów  
z czasów budowy nowej szkoły nie znaleziono 
Ŝadnego pisemnego potwierdzenia kupna zegara.  
W artykule z Dziennika Zachodniego „Szkolne 
minuty” z dnia 14 listopada 2008 pojawiła się 
informacja, Ŝe ów mechanizm w ogóle nie istniał,  
a zegar był atrapą. To nie prawda, mówi pan 
Zgodzaj, widziałem z bliska to co pozostało po 
mechanizmie zegara, mianowicie dwa koła zębate na 
osi. Mechanizm zegara mógł stać na postumencie, 
który nie był przymocowany do ściany ani podłogi. 
Wątpliwość budzi więc tylko fakt, czy zegar odmierzał 
czas czy nie? Wiadomo, Ŝe w latach 30-tych i 50-tych 
podejmowane były próby uruchomienia mechanizmu. 
Skoro próbowano naprawić zegar, to moŜe jednak 
słuŜył szkole? Tylko jak długo? W prawie 80-letniej 
historii zegara, mechanizm pracował w bardzo 
krótkich okresach, stąd mieszkańcy pamiętają zegar 
jako wiecznie nieczynny. Jeśli ktokolwiek mógłby 
wnieść w tej sprawie jakieś nowe światło, prosimy  
o podzielenie się swoimi informacjami.  

A JEDNAK NIE BIEDRONKA… 
 

Odkąd ruszyły prace na 
niezagospodarowanym dotąd placu przy 
głównym skrzyŜowaniu w Tworogu (ul. Zamkowa 
i Tarnogórska) wśród mieszkańców zawrzała 
dyskusja na temat co w tym miejscu powstanie? 
Plotka goniła plotkę: mówiono o budowie 
marketu BIEDRONKA, potem o PLUSIE. Choć 
wójt gminy w kwietniu zapewniał nas, Ŝe Ŝadnego 
marketu nie będzie, to postanowiliśmy się tej 
sprawie jeszcze raz przyjrzeć. Skoro oczyszczono 
teren i trwa jego ogradzanie, to nasuwa się 
pytanie: w jakim celu? 
 

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do wójta 
Eugeniusza Gwoździa, który podtrzymał swoje 
stanowisko z kwietnia i poinformował, Ŝe Urząd 
Gminy nie wydał Ŝadnego pozwolenia na budowę 
inwestycji typu market. Sołectwo Tworóg nie posiada 
jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego, 
dlatego kaŜda inwestycja obligatoryjnie wymaga 
otrzymania pozwolenia na budowę. Dowiedzieliśmy 
się natomiast w Urzędzie, Ŝe w ramach akcji 
upiększania miejscowości skierowano pismo  
do właściciela tego terenu, z prośbą o jego 
uporządkowanie. 
 

By wyjaśnić sprawę do końca skontaktowaliśmy 
się z właścicielem nieruchomości. Teren naleŜy do 
firmy MELBUD s.j. w Tarnowskich Górach. Udało się 
nam skontaktować z prezesem firmy Janem 
Nowickim. Pan Nowicki wyjaśnił nam, Ŝe otrzymał 
ponaglające pismo z Urzędu Gminy, dotyczące 
uporządkowania działki. Nie pozostało mu więc nic 
innego jak po prostu posprzątać i ogrodzić teren. 
Wszyscy wiemy jak zarośnięty i zaniedbany był ten 
plac, nie powinno nas więc dziwić, Ŝe do pracy uŜyto 
cięŜkiego sprzętu i maszyn (co oczywiście kojarzy się 
z budową). Przy okazji zapytaliśmy pana Nowickiego 
o plany jakie firma wiąŜe z tym terenem. Na razie nie 
mamy Ŝadnych planów co do tego obiektu i na pewno 
przez najbliŜszych kilka lat nie będziemy tu 
inwestować odpowiada prezes Melbudu. Wyjaśnił,  
Ŝe na razie firma bada rynek i obserwuje kierunki 
rozwoju Tworoga. Nasze obecne działania czyli 
prace porządkowe to tylko odpowiedź na urzędowe 
pismo, podsumowuje rozmowę pan Nowicki. Mamy 
nadzieję, Ŝe nasze „śledztwo” rozwieje wszystkie 
niejasności. Biedronki nie będzie! 
 

Obecnie zegar znowu pracuje. Sprawę w swoje 
ręce wziął Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź, który 
zwrócił się  z prośbą o naprawę mechanizmu do 
tarnogórskiego zegarmistrza Franciszka Wieganda. 
Wójt nie wnika w kwestie historyczne dotyczące 
pracy zegara. Dla mnie waŜne jest, Ŝe czas ruszył do 
przodu - śmieje się Eugeniusz Gwóźdź. Miejmy 
nadzieję, Ŝe tym razem zegar uruchomiono 
skutecznie i za 80 lat nie padnie pytanie: „czy ten 
zegar kiedykolwiek chodził?” 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 
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TABLICA INTERAKTYWNA W 
SZKOLE W BORUSZOWICACH 
 

1 grudnia w Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach odbyła się lekcja pokazowa „Świat 
teatru”. Obserwatorami zajęć byli radni Gminy 
Tworóg oraz osoby przybyłe na sesję Rady Gminy, 
celem zajęć była prezentacja tablicy interaktywnej, 
która została zakupiona przez rodziców uczniów tej 
szkoły. 
 
Co to tablica interaktywna? 

Tablica jak tablica - chociaŜ nie do końca...  
Tak naprawdę to wielki monitor reagujący na dotyk 
specjalnego pióra. Działa razem z komputerem  
i projektorem. Specjalne oprogramowanie pozwala 
nauczycielom na prowadzenie lekcji w ciekawy 
sposób, mogą robić notatki i zapisywać je w pamięci 
komputera, tak by moŜna ich uŜyć na następnej 
lekcji. Poszczególne zagadnienia moŜna 
przedstawiać dzieciom za pomocą dźwięku i obrazu. 
Tablica interaktywna pomaga zainteresować uczniów 
lekcją, wpływa na ich aktywność, co jest istotne  
w procesie uczenia się. 
 
Trochę praktyki... 

Prezentację w Boruszowicach przygotowali 
nauczyciele z tamtejszej szkoły: Justyna Kańtoch, 
Małgorzata Nowicka oraz Adam Juszczyk. Tematem 
lekcji był „Świat teatru”. Dzieci za pomocą 
przygotowanego diagramu dopisywały kolejne 
skojarzenia związane z teatrem. Teatr to: ludzie, 
miejsce, sztuka, gra aktorów itd. Po takiej „burzy 
mózgów” uczniowie wysłuchali lektora, który 
opowiedział o strukturze teatru i podstawowych 
pojęciach z nim związanych. Nauczycielka 
prowadząca lekcję wykorzystała moŜliwości tablicy 
pozwalające na sprawdzenie co uczniowie 
zapamiętali. Okazało się, Ŝe metod do sprawdzenia 
ich pamięci jest wiele: na tablicy pojawiły się obrazki 
przedstawiające wnętrze teatru i puste miejsca,  
w których naleŜało wpisać odpowiednie słowo. 
Kolejną formą sprawdzającą pamięć były krótkie 
pytania testowe. Po zakończeniu lekcji nauczycielka 
zapisała notatki zrobione przez dzieci, tak aby 
kolejna porcja nauki mogła rozpocząć się dokładnie 
w tym miejscu, gdzie ją zakończono. 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

Nauczycielka języka angielskiego 
zaprezentowała jak tablica interaktywna moŜe pomóc 
w zorganizowaniu nieprzewidzianej lekcji czyli tzw. 
„zastępstwa”. Dzięki moŜliwości skanowania,  
na tablicę moŜna szybko przenieść gry i zabawy 
edukacyjne, w przypadku języka angielskiego moŜe 
to być krzyŜówka, która w formie zabawy pozwoli 
przyswoić dzieciom nowe słówka. 
 
Skąd tablica? 

Tablica w Boruszowicach została zakupiona 
dzięki staraniom Rady Rodziców oraz dyrektor szkoły 
Danuty Wiśniowskiej. Zebranie pieniędzy zajęło dwa 
lata, część kwoty to pieniądze rodziców, część udało 
się pozyskać od sponsorów. Tablica kosztowała  
6 000,00 zł, projektor z oprzyrządowaniem –  
1 560,00zł.  
 

Kupiliśmy tablicę, Ŝeby nasze dzieci nie były  
w Ŝadnym stopniu ograniczone, pomimo  
Ŝe uczęszczają do szkoły wiejskiej, mówi 
Przewodnicząca Rady Rodziców, Danuta Krok.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek 
wyraziła nadzieję, Ŝe w przyszłości w pozostałych 
szkołach  Gminy znajdą się takie pomoce 
dydaktyczne. 
 

ZBIÓRKA MAKULATURY 
W dniach 3.11 - 13.11.2008 r. w Szkole 

Podstawowej w Tworogu odbyła się wielka 
zbiórka makulatury. Razem udało się zebrać 
4309,5 kg. Uzyskane pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. 
Zwycięzcą zbiórki została klasa III b, która 
nazbierała 641 kg. makulatury. W nagrodę cała 
klasa pojedzie do Parku Wodnego  
w Tarnowskich Górach. 

 
śyczymy mokrej zabawy! 

 

INWESTYCJE: POŁOMIA, 
WOJSKA, KOTY 

W Połomii i Wojsce wykonano inwestycję 
współfinansowaną ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego – utwardzono drogi 
dojazdowe do pól. Urząd Marszałkowski 
dofinansował 60% kosztów, 40% to wkład Gminy 
Tworóg. 

Kolejną inwestycją było wykonanie drogi 
asfaltowej na ul. Leśnej w Kotach. Koszt tej 
budowy został pokryty ze środków Gminy. 
 

MoŜliwość zapisywania wiadomości w formie 
elektronicznej będzie w przyszłości w Boruszowicach 
wykorzystana do tego, by dzieciom nieobecnym na 
lekcji przesyłać notatki do domu za pomocą poczty 
elektronicznej. 
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Trudno w takim razie, aby na meczach piłki 
noŜnej nie było emocji. Gwizdy, śpiewy i okrzyki  
to zupełnie normalna rzecz. Oczywiście z czasem 
kibicowanie przyjęło bardziej ekstremalne formy,  
ale są one zazwyczaj rozwiązywane poza boiskami. 
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte przyniosły 
niechlubne opinie dla kibiców. Wrzucając wszystkich 
do jednego worka.  
 

Niestety i na nasze boiska wtargnęły akty 
chuligaństwa. Niezbyt miłym wydarzeniem był mecz 
pomiędzy Spartą Tworóg, a Szombierkami Bytom. 
Jak podkreśla publiczność obecna na meczu, naleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝe zamieszki wszczęła grupka 
kibiców z Bytomia. Dlaczego więc cała 
odpowiedzialność spadła na kibiców z Tworoga? 
 

Pamiętajmy, Ŝe najwaŜniejsze to wyciągnąć 
wnioski. Po tych zajściach stadion w Tworogu ma 
przejść sporo modernizacji. Zwiększono juŜ ilość 
porządkowych, którzy dbają o bezpieczeństwo 
podczas rozgrywek. Powstaną siatki ochronne  
(aby rozwiązać problem wpadających piłek  
na prywatne posesje). Zarząd Sparty ma nadzieję,  
Ŝe uda się postawić zadaszenie na betonowych 
trybunach stadionu! 
 

Zarząd Sparty liczy równieŜ, Ŝe uda się zaŜegnać 
wszystkie spory jakie powstały w związku  
z sierpniowymi zamieszkami. WaŜne jest,  
aby wspierać nasze druŜyny, poniewaŜ bez dopingu 
mecze pozbawione byłyby emocji. 
 

PO CO SĄ KIBICE? 
 

Od zarania dziejów z piłką noŜną był związany 
doping. Czemu on słuŜy? 
 

Często nazywa się go dwunastym zawodnikiem. 
Tłumy wielbicieli zagrzewają swoją druŜynę do walki. 
To chyba najkrótsza definicja. Ale po kolei. Jak juŜ 
pisaliśmy na łamach naszego miesięcznika, kolebką 
piłki noŜnej jest Anglia. Tam rozpoczęły się pierwsze 
ruchy kibiców. Niemałe znaczenie mieli kibice z Anglii 
dla naszej rodzimej piłki noŜnej; to między innymi 
dzięki pracownikom z wysp powstawały pierwsze 
amatorskie kluby, głównie na terenie Łodzi. Kolebką 
piłki noŜnej był teŜ Śląsk i Lwów (w 1903 roku 
powstali Czarni LWÓW). Na Śląsku w 1897 roku 
powstały takie kluby jak SV Blitz Breslau. W Gdańsku 
w 1903 powstał FC Danzig, a dwa lata później  
w 1905 Frisch Auf Kattowitz, którego rozpad dał 
początek takim klubom jak SC Diana Kattowitz, 1.FC 
Kattowitz i Germania Kattowitz. Widzimy więc,  
Ŝe piłka noŜna jest obecna w naszej kulturze  
od około stu lat. 
 

Damian Potempa 
 

Foto. Na taki doping liczymy 

 

Foto. Piłkarze i kibice tworzą jedność. 
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