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Poniedziałek, 12 stycznia 2009 
Nr 11, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 600 szt.
 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
Ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
Ul. Tarnogórska 7a 

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 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
Ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
Ul. Potępska 2 

  

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

KARNAWAŁ 2009! 
 

śyczymy Wszystkim szampańskiej zabawy, 
wielu przetańczonych nocy i wraŜeń rodem 
z Rio de Janeiro. 

Redakcja TWG Kuriera 

TWG KURIER 
XXXIV Sesja Rady Gminy 
- ZasłuŜeni dla gminy 

STR. 4  
 
Prawnik 
- Prasa a prawo 

STR. 5 
  

Hobbysta 
- Numizmatyka 

STR. 6 
 
Pod lupą 
- Połomska dzwonnica 

STR. 7 
  

Kulturalnie 
- Wigilijne wspomnienia:  
  Nowa Wieś, Świniowice, Tworóg 
- Historia dworca w Tworogu 

STR. 8 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Fryzury karnawałowe 
- TatuaŜ 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- Modernizacja punktów 
oświetlenia ulicznego w gminie 
- Zdrowotny projekt Gimnazjum 

STR. 13  

Sport 
- Sporty zimowe 

STR. 16 
 
 



 2 

 

WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Witamy serdecznie w 2009 roku. Mamy nadzieję, 
Ŝe nowy rok przyniesie wam same dobre nowiny.  
My takŜe przedstawiamy wam dobre wieści. 

Bohaterami ostatniej sesji Rady Gminy byli Józef 
Gawlik oraz Ginter Lendel, którzy zostali 
uhonorowani wpisem do Gminnej Księgi Zasług.  

Przedstawiamy fotoreportaŜ ze spotkań 
opłatkowych w Nowej Wsi, Świniowicach i Tworogu. 
Odsłaniamy historię dworca kolejowego w Tworogu 
oraz przedstawiamy tradycję związaną z  połomską 
dzwonnicą. 

Przeczytacie jak ,,zdrowo” do Ŝycia podchodzą 
gimnazjaliści i nauczyciele z Gimnazjum w  Brynku. 
Dowiecie się o oszczędnościach związanych  
z wdroŜeniem energooszczędnych systemów 
oświetleniowych na terenie naszej gminy.  

Osobom pomysłowym i aktywnym proponujemy 
konkurs na zimową rzeźbę, a znudzonym uczniom 
ferie z GOK-iem. 

Jeśli chcecie wiedzieć na czym polegają uroki 
numizmatyki, poznajcie świat  hobbysty, Krzysztofa 
Sol. 

 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………………....………………….....s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Niezbędnik mieszkańca Gminy Tworóg 
- Gminna Księga Zasług poszerzona 
- Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Prasa a prawo 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.6 
- Money, Money… 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.7 
- Połomska dzwonnica 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- Opłatek 
- Dworzec w Tworogu 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kurier: Kobieta / MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Jaśniej i oszczędniej 
- Szkoła promująca zdrowie 
- SP Tworóg informuje 
- Lepiej zapalić świeczkę niŜ narzekać na ciemność 
 
SPORT………………………………….……………s.16 

 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Mateusz Kościelny – Dziennikarz 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Fryderyk Zgodzaj 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 

Druk 
TextPartner 
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KURIER 

PODZIĘKOWANIA 
 

Mieszkańcy Sołectwa Połomia wyraŜają 
podziękowanie Staroście Powiatu Tarnogórskiego 
mgr inŜ. Józefowi Korpakowi, Radnemu 
Powiatowemu dr n.med. Andrzejowi Elwart oraz 
Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych mgr inŜ. 
Eugeniuszowi Wesołek za odtworzenie obustronne 
rowów melioracyjnych i częściową wymianę 
przepustów wzdłuŜ ulicy Bytomskiej w Połomii  
na odcinku ok 1,5 km.  
 

(pod podziękowaniami podpis złoŜyło 48 
mieszkańców Połomii) 

 

POLEGLI ZE ŚWINIOWIC  
W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 
 

W listopadowym numerze TWG Kuriera pojawił 
się artykuł poświęcony odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej zaginionych mieszkańców Świniowic 
podczas II Wojny Światowej. Na tablicy umieszczono 
39 nazwisk. 
 

Korzenie mojej rodziny ze strony matki wywodzą 
się ze Świniowic,dlatego czuję się poniekąd 
Świniowiczaninem. Chciałbym przedstawić wykaz 
poległych mieszkańców Świniowic podczas I Wojny 
Światowej. MęŜczyźni ci zginęli na frontach w Rosji  
i Francji, nie mieli więcej niŜ 30 lat. 
 

� Dworaczek Paul 
� Haenel Jakob 
� Kalus Karl 
� Kaluza Karl 
� Kaluza Stephan 
� Kaschuba Johann 
� Klisch Paul 
� Koston Wiktor 
� Osadzin Anton 
� Pyka Franz 
� Schikora Josef 
� Skrabania Vinzent 
� Wawrosch Josems 
� Wrzeciono Anton 
� Zuber Thomas 

 
Fryderyk Zgodzaj 

 

TWG LISTONOSZ 

FERIE Z GOK- iem 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaprasza 

dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy  
na zimowe zajęcia, które odbędą się w pierwszym 
tygodniu ferii (26 do 30 stycznia). 

 
W planach : wyjazd do Multikina w Zabrzu, 

zajęcia na basenie w Gliwicach, oraz wiele śnieŜnych 
gier i zabaw. 
 

By zapisać swoje dziecko na zajęcia rodzic musi 
zgłosić się osobiście do Gminnej Biblioteki  
w Tworogu. Koszt zajęć wynosi 10 zł od osoby.  
 

Nie musisz spędzać ferii zimowych przed 
telewizorem, przyjdź do nas a na pewno nie będziesz 
się nudził ! 
 

ŚNIEGOWE STWORY, CZYLI 
KONKURS Z ZIMĄ W TLE 
 

Uwaga, uwaga!!! Temperatura spadła 
do bardzo niebezpiecznego poziomu. 
Śniegowa pokrywa równieŜ osiągnęła 
nieprzyzwoitą grubość. Grozi nam depresja, 
ospałość, brak energii witalnej. W związku z 
ostrym atakiem zimy TWG Kurier ogłasza 
akcję ratunkową! 

 
Ogłaszamy konkurs na najbardziej 

oryginalną rzeźbę ze śniegu. Prześlij jej 
zdjęcie wraz z ciekawym podpisem na 
adres: 

 
twgkurier@poczta.fm 

 
Czekają ciekawe nagrody !!! 

 

BABSKI COMBER  
 

Jesteśmy w okresie karnawału, licznych zabaw  
i imprez. I tym razem panie z Koła Gospodyń  
z Nowej Wsi nie zawiodły nas. Zapraszają wszystkie 
niewiasty na Babski comber, który odbędzie się pod 
koniec lutego. Zabawa murowana przy skocznej 
muzyce i pysznym swojskim Ŝurku. Zainteresowanym 
„babom” dokładnych informacji udzieli sołtys Nowej 
Wsi, Regina Mika. 
 

Masz coś ciekawego do powiedzenia?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXXIV 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 
2008r.: 
 
− Podjęto dwie uchwały w sprawie wpisu do 

Gminnej Księgi Zasług, na mocy których 
zasłuŜonymi dla Gminy uznano pana Józefa 
Gawlika oraz pana Gintera Lendla (uchwała  
nr XXXIV/358/2008 oraz nr XXXIV/359/2008) 

− przyjęto budŜet na rok 2009 (uchwała  
nr XXXIV/366/2008) 

− uchwalono nowe taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków (uchwały  
nr XXXIV/375/2008 oraz nr XXXIV/376/2008) 
 
Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

GMINNA KSIĘGA ZASŁUG 
POSZERZONA  
 
Za pełną poświęcenia, bezinteresowną pracę dla 

dobra mieszkańców i rozwój sołectwa Tworóg 
 

Takimi słowami został uwieczniony w Gminnej 
Księdze Zasług Józef Gawlik, mieszkaniec Tworoga, 
do niedawna sołtys miejscowości. Z wnioskiem  
o uhonorowanie pana Gawlika wystąpił Bertold 
Kubitza, który kandydaturę uzasadnił długoletnią  
i aktywną pracą samorządową pana Józefa jako 
radnego gminy Tworóg, członka zarządu Gminy 
Tworóg, a następnie jako sołtysa. Będąc sołtysem 
potrafił zajrzeć w kaŜdą uliczkę i na kaŜdą posesję,  
a następnie wszystkie bolączki mieszkańców 
skutecznie przekazywał radnym. W swojej pracy 
wykorzystywał wszystkie swoje umiejętności - tak na 
sesji o Panu Józefie mówił Bertold Kubitza. 
 

Za wkład w budowę boiska sportowego oraz 
rozwój i krzewienie kultury fizycznej na terenie 

Gminy Tworóg, a takŜe osiągnięcia w działalności 
w Polskiej Federacji Ornitologicznej. 

 
 Takim wpisem został uhonorowany  
w Gminnej Księdze Zasług Ginter Lendel. O wpis 
wnioskował Henryk Chmiel, radny Gminy Tworóg. 
Wszyscy znamy pasję Pana Gintera, na łamach 
naszego miesięcznika pisaliśmy juŜ o jego 
osiągnięciach w dziedzinie hodowli kanarków. Jako 
prezes Polskiej Federacji Ornitologicznej Odział 
Tarnowskie Góry, Ginter Lendel przynosi dumę 
naszej Gminie. Mało kto jednak wie o jego zasługach 
dla budowy infrastruktury sportowej w Gminie. Pan 
Ginter był członkiem Komitetu Społecznego Boiska 
Sportowego „SPARTY” Tworóg. Był jednym  
z inicjatorów budowy obiektu, a takŜe aktywnie 
uczestniczył w organizowaniu wszelkich spraw 
związanych z budową stadionu w 1973 roku. 
 

Foto. Od lewej: Józef Gawlik oraz Ginter Lendel. 

Foto.Wójt Eugeniusz Gwóźdź wręcza kwiaty uhonorowanym. 

TWG SESJA 

OPŁATY ZA ZBIOROWE 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

Radni podjęli dwie uchwały dotyczące 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Pierwsza 
dotyczy dopłat do taryf ustalonych przez ZUK Tworóg 
Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Druga dotyczy samych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  
 

Cena odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 8,70zł. 
PoniewaŜ wielu mieszkańców nie stać byłoby na tak 
wysokie opłaty, Rada Gminy uchwaliła dopłaty  
w wysokości 48% do tej ceny, w ten sposób 
mieszkańcy korzystający ze zbiorowego 
odprowadzania ścieków będą płacić 4,53zł/m3. Kwota 
ta jest wyŜsza od zeszłorocznej o 4,2%. 

  



 5 

 

KURIER 

PRASA A PRAWO 
 

Nasza gazeta ma juŜ prawie rok. Podczas jej 
wydawania redakcja spotkała się z aprobatą,  
a nawet chęcią współpracy poprzez pisanie 
artykułów przez osoby z zewnątrz. Pojawiły się 
równieŜ listy. W tym momencie stykamy się  
z problemem prawa autorskiego i ochrony 
danych osobowych. Na co dzień przy okazji 
pracy redakcji mamy do czynienia z prawem 
prasowym. Chciałbym się z Państwem podzielić 
kilkoma spostrzeŜeniami dotyczącymi tych gałęzi 
prawa w kontekście pracy TWG Kuriera.  
 

W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić 
kwestię sprostowań prasowych. MoŜe się wszakŜe 
zdarzyć, Ŝe dziennikarz prezentujący wywiad lub 
dokonujący sprawozdania z konkretnego wydarzenia 
dokona nieścisłego opisu, który nie będzie 
odpowiadał faktycznemu stanowi rzeczy. Wykluczyć 
nie moŜna równieŜ błędu drukarskiego. Prawo 
prasowe w takich przypadkach wyraźnie wskazuje,  
iŜ redaktor naczelny redakcji właściwego czasopisma 
jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe  
i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości 
nieprawdziwej lub nieścisłej. NaleŜy w tym miejscu 
pamiętać, iŜ w danym tekście musi zachodzić 
nieścisłość lub stwierdzenie nieprawdziwe  
w stosunku do faktycznego stanu rzeczy.  Nie moŜna 
zatem domagać się zamieszczenia sprostowania, 
jeŜeli tekst zawiera sprawozdanie z jakiegoś 
wydarzenia i pewne informacje na temat jego 
przebiegu są pominięte. NaleŜy pamiętać, iŜ rolą 
dziennikarza jest wyłuskanie informacji 
najistotniejszych. Nie sposób opisać wszystkiego 
dokładnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iŜ nasz 
Kurier to tylko miesięcznik.  
 

Reasumując domagać się sprostowania moŜemy 
tylko wtedy, jeŜeli w gazecie występuje informacja 
nieprawdziwa albo nieścisła (np. słowa 
wypowiedziane w konkretnym kontekście 
przedstawia się poza nim, co powoduje odmienne ich 
znaczenie). Dodatkowo aby zamieścić sprostowanie, 
musi spełniać ono kilka warunków.  
Do najistotniejszych naleŜą: konieczność podpisu 
sprostowania w ten sposób, aby umoŜliwiał on 
identyfikację autora sprostowania, termin miesięczny 
od dnia ukazania się publikacji do nadesłania 
sprostowania, przesyłającym sprostowanie musi być 
ta osoba, której dotyczy prostowany materiał. JeŜeli 
nadesłane sprostowanie spełnia warunki formalne 
oraz jest rzeczowe i odnosi się do konkretnych 
faktów prezentowanych w publikacji, redaktor 
naczelny gazety ma obowiązek zamieścić 
sprostowanie.  
  

Pozostała jeszcze do rozwaŜenia sprawa listów 
do redakcji i ochrony ich autorów. Konkretne 
gwarancje w tym zakresie zawiera ustawa Prawo 
prasowe. Zgodnie z jej brzmieniem dziennikarz ma 
obowiązek zachować w tajemnicy dane 
umoŜliwiające identyfikację autora listu do redakcji, 
jeŜeli osoba ta zastrzegła sobie nieujawnienie tych 
danych. Dane autora listu są zatem objęte tzw. 
tajemnica dziennikarską, którą ujawnić moŜna tylko  
w wyjątkowych wypadkach np. przed sądem  
w toczącym się procesie karnym. NaleŜy jednak 
podkreślić, iŜ tajemnica dziennikarska jest najszerszą 
spośród tajemnic zawodowych w naszym kraju 
(tajemnica obowiązuje m.in. adwokatów i lekarzy), 
praktycznie uniemoŜliwiając ujawnienie informatorów 
gazety. Dziennikarz zwolniony jest z zachowania 
tajemnicy, jeŜeli autor listu wyraźnie zezwoli na 
ujawnienie swoich danych.  

Łukasz Frączek 
 

TWG PRAWNIK 

MIANOWANIE NAUCZYCIELI 
 
22 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się 

mianowanie nauczycieli dyplomowanych. 
Mgr Karina Jaksa ze Szkoły Podstawowej  

w Tworogu oraz mgr Aleksandra Gołkowaska  
ze Szkoły Podstawowej w Boruszowicach złoŜyły 
ślubowanie na ręce Wójta Gminy.  

 
Serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy wielu 

sukcesów zawodowych. 
 

 
 
 

MIEJSCE 
 

NA 
 

TWOJĄ 
 

REKLAMĘ 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

MONEY, MONEY… 
 

W dzisiejszych czasach numizmatyka daje 
nam wiele moŜliwości. MoŜna interesować się  
monetami okolicznościowymi, obiegowymi czy 
kolekcjonerskimi. Monety okolicznościowe są 
emitowane najczęściej z okazji święta, rocznicy 
czy wydarzenia. W Polsce popularne są 2 - 
złotówki wydawane w nakładzie ponad 100 000 
sztuk. Monety obiegowe to monety, którymi 
dysponuje kaŜdy z nas. Są wybijane  
w wielomilionowych nakładach. W dawnych 
czasach wybijane były z srebra czy złota, dziś 
powstają z metali nieszlachetnych. O monetach 
kolekcjonerskich opowie nam hobbysta Krzysztof 
Sol. 
 

Przyznam się, Ŝe z własnego niedbalstwa utraciłem 
monety. Mam jednak nadzieję, Ŝe kiedyś je odnajdę. 
 
M.K.: Jakie Pan posiada monety? 
K.S.: Posiadam duŜo srebrnych, polskich 2zł  
z 1936r. oraz srebrnych koron czeskich z 1896r. 
Mam monety niemieckie, francuskie, włoskie, 
argentyńskie, czeskie czy z Egiptu. Najbardziej 
dumny jestem z monety 5 centa vos,która pochodzi  
z Republiki Argentyńskiej z 1918r., a takŜe z monety 
z podobizną Fryderyka William'a III z 1794r. Cenię 
sobie równieŜ monety okazjonalne jak np. moneta, 
która ukazała się z okazji 10 rocznicy  działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy angielska 
moneta z Elizabeth II H.R.H.The Prince of Wales and 
Lady Diana Spencer z 1981r. 
 
M.K.: Jakie monety chciałby Pan jeszcze zdobyć? 
K.S.: Najlepiej wszystkie jakie są, niestety jest to nie 
moŜliwe. Marzy mi się okolicznościowa 10 – 
złotówka, która ukazała się w 2005 r. z okazji 60 
rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 10 
złotówka Solidarność wyemitowania w związku z 20 
– leciem powstania NSZZ, czy złota moneta 200 – 
złotówka wydana na 65 – rocznice powstania  
w getcie warszawskim. 
 
M.K.: Chętnie wymienia się pan swoimi 
monetami? 
K.S. Jak juŜ wspomniałem, nie posiadam Ŝadnej 
podwójnej monety. Jednak jak juŜ się takowa zdarzy, 
to chętnie się wymienię z innymi kolekcjonerami  
za pośrednictwem internetu. 
 
M.K.: Dziękuje za rozmowę, Ŝyczę owocnych 
zbiorów. 
K.S.: Ja równieŜ dziękuje za spotkanie. 
 

Mirosława Kazik: Skąd wziął się pomysł  
na zbieranie monet kolekcjonerskich? 
Krzysztof Sol: Monety zbierałem od czasów 
dzieciństwa. Mój ojciec kolekcjonował znaczki, ja teŜ 
coś chciałem zbierać no i padło na monety.  
 
M.K.: Jak zdobył Pan swoje pierwsze monety? 
K.S.: Pierwszymi moimi monetami były zwykłe 
,,obiegówki” sprzed kilkudziesięciu lat. Znajdowałem 
je w lesie, na ulicy czy na strychu u rodziny,  
z czasem kupowałem od innych kolekcjonerów. Dziś 
stanowią one bardzo waŜną część w numizmatyce. 
Znajomi równieŜ pomagają mi zbierać monety. Nigdy 
nie sprzedałem Ŝadnej monety. Nie posiadam teŜ ani 
jednej podwójnej monety. Bardzo dbam o ,,swoje 
cacka” -  poleruje, myję szczoteczką. Moja Ŝona 
uwaŜa, Ŝe ma konkurencję w postaci metalowych 
kółeczek. Dla mnie są one bezcenne. Kiedyś 
przekaŜe je swojemu synowi. 
 
M.K.: Ile Pan posiada monet? 
K.S.: Obecnie posiadam około 500 monet. Mój zbiór 
był większy, niestety podczas mojej przeprowadzki 
zaginęło mi prawie 200 sztuk. 

Foto. Kolekcja liczy ok. 500 monet. 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

POŁOMSKA DZWONNICA 
 

W Połomii na jednej z prywatnych posesji 
niedaleko budynku świetlicy stoi biała kapliczka 
słupowa pokryta czerwoną dachówką, z kutym 
krzyŜem zdobiącym daszek. Kapliczka w swoim 
wnętrzu kryje dzwon, którego brzmienie dobrze 
znają połomianie i wiedzą, Ŝe zawiadamia on  
o śmierci któregoś z mieszkańców. Głos dzwonu 
rozlega się równieŜ w sylwestrową noc, w ten 
sposób Połomia Ŝegna stary rok i wita nowy. 
 

Zwyczaj Ŝegnania zmarłych poprzez „śpiew” 
dzwonu jest w Połomii tradycją. Dzwon uruchamiany 
jest dwa razy: najpierw informuje o zgonie 
mieszkańca, potem rozbrzmiewa podczas ostatniej 
drogi zmarłego do kościoła parafialnego w Wojsce. 
Nawet najstarsi mieszkańcy nie potrafią określić 
kiedy zwyczaj ten miał swój początek. Pewnie  
od czasu powstania kapliczki, choć nikt tak naprawdę 
nie wie kiedy została wybudowana. Pojawiły się 
przypuszczenia, Ŝe dzwonnica powstała razem  
ze szkołą i słuŜyła uczniom i nauczycielom. 
Mieszkańcy Połomii zaprzeczają takiej hipotezie. 
 

Szkołę w Połomii wybudowano w latach 1896/97. 
Wcześniej dzieci uczyły się w Brynku. Mieszkaniec 
wsi, Anton Świerzy, który urodził się w roku 1886 do 
pierwszej i drugiej klasy uczęszczał do szkoły  
w Brynku, gdyŜ Połomia nie miała jeszcze swojej 
placówki. Trzecią klasę rozpoczął juŜ w Połomii. 
Wspominał swoim bliskim, Ŝe kiedy chodził na lekcje 
do Brynka codziennie mijał kapliczkę. Stała wiec juŜ 
zanim wybudowano szkołę. Potwierdza to równieŜ 
jedna z najstarszych mieszkanek pani Maria 
Ossman. Jak twierdzi Piotr Kachel, kapliczka nigdy 
nie stała na terenie szkoły, grunt pod budowę szkoły 
wykupiono od jego dziadka i został oddzielony od 
pozostałej części majątku Kachlów drogą. Kapliczka  
i szkoła stoją po przeciwnych stronach tej drogi. Kto 
postawił dzwonnicę, z jakiej okazji? MoŜemy się tylko 
domyślać. Sam dzwon nie zdradza Ŝadnych dat, 
odlano na nim jedynie litery H & E, prawdopodobnie 
znak firmowy odlewni.  
 

Od zakończenia II Wojny Światowej kapliczką 
zajmowało się trzech dzwonników: 
Paweł Kachel, Hubert Poloczek, i obecnie - Piotr 
Kachel. 
 

To pan Piotr najszybciej dowiaduje się o śmierci 
mieszkańca i informuje o tym pozostałych. Ludzie 
najpierw dzwonią do księdza do Wojski, a potem do 
mnie, opowiada pan Kachel, który wraz z Ŝoną 
opiekują się kapliczką. 

Wcześniej zajmowali się nią rodzice pana Piotra. 
Kiedy mój ojciec wrócił z wojny, kapliczka była istną 
ruiną i tata postanowił ją wyremontować, wspomina 
pan Kachel. 10 lat temu, podobnie jak ojciec kiedyś, 
pan Piotr równieŜ odremontował dzwonnicę.  
 

Kapliczki – dzwonnice moŜna spotkać w wielu 
miejscach Polski. Stawiane były w centrach tych 
miejscowości, w których nie było Kościoła. Ich dzwon 
rozbrzmiewał codziennie o godzinie 12 na modlitwę 
„Anioł Pański”, a takŜe zwiastował wszystkie nagłe 
wydarzenia jak poŜar, czy zgon mieszkańca. Głównie 
powstawały z inicjatywy świeckiej, fundowane przez 
któregoś z gospodarzy bądź przez całą ludność 
wiejską. RóŜne były powody budowy takich obiektów: 
stawiano je na przykład w podzięce za przetrwanie 
zarazy, czy jakiejś klęski Ŝywiołowej. 
 
Tekst powstał w oparciu o rozmowy z mieszkańcami Połomii, 
wykorzystano równieŜ ksiąŜkę T. Seweryna „Kapliczki i krzyŜe 
przydroŜne w Polsce”. 

 

 
 

Foto. Kapliczka – choć mała - to jednak jest wielką tradycją dla 
mieszkańców Połomii. 
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KURIER 
TWG 

OPŁATEK 
 

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania  
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej 
wyraŜa chęć bycia razem, bo przecieŜ ludzie 
skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. 
Pewną tradycją naszej gminy stały się równieŜ 
spotkania z seniorami organizowane najczęściej 
przez Rady Sołeckie. W grudniu takie spotkania 
odbyły się w Nowej Wsi, Świniowicach, Tworogu  
i Kotach. Pozwólmy sobie na jeszcze jedną chwilę 
zapomnienia i powspominajmy świąteczny klimat. 
 
NOWA WIEŚ. Przybyłych gości przywitali 
gospodarze spotkania Przewodnicząca KGW Danuta 
Elwart i Sołtys Regina Mika. Świąteczne Ŝyczenia 
złoŜyli seniorom Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź  
i Przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek. śeby 
spotkanie mogło się odbyć osiem Pań juŜ parę dni 
wcześniej stawiło czoła wielkiemu wyzwaniu i ze 
zwykłych produktów takich jak mąka, woda, kapusta, 
grzyby, mak itp. wyczarowały smakowite potrawy dla 
wzmocnienia ciała zaproszonych 60 gości. A co dla 
ducha? O odpowiedni nastrój zadbały marianki, które 
swoim występem wszystkich wzruszyły. Bracia 
Stefan i Dawid Tomalka grali kolędy a zgromadzeni 
na spotkaniu je śpiewali. 

ŚWINIOWICE. Z okazji opłatka zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz gminy Tworóg oraz gminy 
Wielowieś. Hitem na stole wigilijnym okazała się 
moczka według przepisu pani sołtys – Teresy Ziaji, 
która wywołała dyskusję na temat róŜnych przepisów 
i tradycji wigilijnych. – Nie ma jednej, właściwej 
receptury na potrawę. Podobnie jest z rosołem. 
KaŜda gospodyni zna swoje sposoby – trafnie 
zaznaczyła GraŜyna Chmiel, dyrektor GOK-u  
w Tworogu. Jedno jest jednak pewne, moczka 
wszystkim smakowała… 

Foto. śyczenia składała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Maria Łukoszek. 

Foto. Kolędowali duzi i mali. 

Foto Rozśpiewane gospodynie. 

Foto Tradycja łączy pokolenia. 

Foto Krótka modlitwa przed opłatkiem. 

KULTURALNIE 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

TWORÓG. Opłatek dla wielu stał się okazją do 
odnowienia dawnych znajomości, rozmów  
i wspomnień. W  Tworogu spotkanie odbyło się  
w budynku Szkoły Podstawowej. Po powitaniu  
i złoŜeniu Ŝyczeń na scenie, przed gośćmi 
zaprezentowali się uczniowie. „Opowieść wigilijna”  
w nich wydaniu wprowadziła wszystkich  
w świąteczny nastrój. Dzieci własnoręcznie wykonały 
upominki dla gości – gwiazdy betlejemskie. Seniorzy 
podzielili się opłatkiem i zasiedli do świątecznego 
obiadu. Spotkanie w Tworogu zostało zorganizowane  
w grudniu po raz pierwszy. Sołtys Tworoga, Gertruda 
Byszewska ma nadzieję, Ŝe spotkanie opłatkowe dla 
seniorów stanie się tradycją. 

 

Foto. Moc Ŝyczeń... 

Foto. Wszystkiego dobrego Ŝyczyła równieŜ sołtys, Teresa Ziaja. 

Foto. Kolędy w stylu Freddiego Mercurego. 

Foto. Sala gimnastyczna pękała w szwach. 

Foto. Opowieść wigilijna w wykonaniu najmłodszych. 

Foto. Drobny upominek dla kaŜdego seniora. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

DWORZEC W TWOROGU 
 

Obserwując publikacje na temat 150-lecia 
koleji w Tarnowskich Górach, chciałem się 
podzielić nieco innymi spostrzeŜeniami. Materiał, 
do którego dotarłem nie pochodzi z Ŝadnej 
ksiąŜki, został odnaleziony w śląskich archiwach, 
pisany jest odręcznie gotykiem, nie raz trudnym 
do rozszyfrowania. 
 

Pierwszy odnaleziony zapis o potrzebie 
połączenia miast Opole-Tarnowskie Góry poprzez 
budowę linii kolejowej pochodzi z 30 V 1829 r., 
następny list z 13 IX 1830 r. teŜ potwierdza ów 
zamiar. Inicjatorem załoŜenia komitetu budowy kolei 
opolsko-tarnogórskiej był w 1855 r. hrabia Andreas 
Renard, który potem posiadał 40 % udziałów  
w inwestycji.  
 

Pismo z dnia 23 IV 1856 r. wystawione  
we Wrocławiu informuje, iŜ członkami komitetu 
załoŜycielskiego pod nazwą „Oppeln-Tarnowitzer 
Eisenbahn Gesellschaft“ są: Hugo Főrst zu 
Hohenlohe z Sławięcic, Adolf Prinz zu Hohenlohe  
z Koszęcina, Victor Herzog von Ratibor z Rud 
Raciborskich, Andreas Graf Renard z Strzelec 
Wielkich, Baron von Muschwitz z Wrocławia. 
 

W Tworogu fachową pomocą przy sprzedaŜy 
działek zajął się ksiądz proboszcz Eduard Frank, 
który sam odsprzedał kolei ok. 1,3 ha wysokiej klasy 
gruntów ornych. Pomagał mu "Gutspächter, 
Wirtschaftsbeamter" i podpisujący się w imieniu 
"Polizei Verwaltung" (urzędnik agrarny, policyjny, 
znający dobrze zagadnienie) Heinrich Etzler . Teren, 
na którym stoją dworzec, budynki administracyjne, 
gospodarcze oraz torowisko zakupiono przed 24 V 
1856 r. od Franza Piezuch, Marcusa Scholltissek, 
Antona Ziaja, Ludwiga Mainka, urzędnika księcia 
Hohenlohe i "Gärtnerstellenbesitzer'a" (właściciela 
ogródków pod wynajem) o nazwisku Hahn (źródła nie 
podają imienia),oraz Andreasa Jendrosch i Wazlafa 
Dudek. 
 

Kolej została oddana do uŜytku w dwóch 
etapach: pierwszy w dniu 12 II 1857r. z Tarnowskich 
Gór do Zawadzkiego, drugi z Zawadzkiego do Opola 
dnia 24 I 1858 r. Całkowity koszt budowy wyniósł 
2421905 Th (talerów) zgodnie z załoŜonymi 
obliczeniami. Wcześniej zawiązała się dyrekcja  
w skład której wchodzili: Przewodniczący Főrst Hugo 
zu Hohenlohe – Oehringen, Baron von Muschwitz, 
Geheimer Sommerzienrath Ruffer, Kaufmann Paul 
Biebrach. Zastępcami byli: Kaufmann Adolph Mőller, 
Banquer Carl Ertel. 
 

Na całym odcinku liczącym 76 km 875 m., 
zostały wybudowane w: Oppeln (Opolu) - dworzec, 
Dembiohammer (Dębska Kuźnia) - peron , Malapane 
(Ozimek) - peron, Klein Stanisch (Staniszcze Małe) - 
peron, Colonowska (Kolonowskie) - peron, 
 

Zawadzkiwerk (Zawadzkie) - prowizoryczny dworzec, 
Sandowitz (śędowice) - peron, Golormőhle (Kielcza) 
- peron ,Tworog (Tworóg) - dworzec, Friedrichshőtte 
(Strzybnica) - dworzec, Tarnowitz (Tarnowskie Góry) 
- dworzec. Stacje Brynek, Borowiany, Fosowskie, 
Krasiejów, Chrząstowice, Suchy Bór Opolski zostały 
oddane do uŜytku później. 
Berlińskie władze naczelne pismem z dnia 31 XII 
1858 r. nakazały " Haltestelle Golormőhle " nazwać 
Keltsch (Kielcza). 
 

Kolejowy biuletyn z 30 V 1859 r. opisuje wygląd 
poszczególnych stacji: Opole - dworzec z całym 
zapleczem, Ozimek - dworzec wraz z innymi 
zabudowaniami, Staniszcze Male - dworzec, 
budynek biurowy i szopy na wagony w budowie, 
Kolonowskie - budynki dworcowe, Zawadzkie - 
prowizoryczna stacja z dworcem, śędowice - 
prowizoryczna stacja, Tworóg - dworzec z ujęciem 
wody, Strzybnica - prowizoryczna stacja z dworcem, 
Tarnowskie Góry - oprócz prowizorycznej stacji 
masywny budynek dworca, lokomotywownia dla  
4 parowozów, szopy na wagony, szopy na węgiel, 
mały biurowiec, ujęcie wody i kuźnia. 
W tym samym biuletynie zapisano, Ŝe przewiduje się 
budowę domu w Kielczy dla " Bahnmeistra" 
(dyŜurnego ruchu). 
 

Pierwszy rozkład jazdy ukazał się na róŜowym 
papierze, następne były drukowane na białym.  
Na rozkładzie widniał napis: Oppeln - Tarnowitzer 
Eisenbahnfahrplan gőltig vom 11 October 1859.  
W ciągu dnia jeździły dwa pociągi kaŜdy po dwa 
kursy. Z Tarnowskich Gór pociąg poranny wyjeŜdŜał 
o godz. 6.45, w Tworogu był według planu o 7.07,  
a odjeŜdŜał o 7.12. Przyjazd do Opola był 
przewidziany na godzinę 9.30. Pociąg z Opola wracał 
o godz. 10.00 i kończył kurs w Tarnowskich Górach  
o godzinie 12.48. 
 

Podobnie było po południu. Cena biletu była 
pobierana od osobo - mili i wynosiła w: I klasie - 6 
Sgr. (srebrnych groszy), II klasie - 4 1/2 Sgr., III 
klasie - 3 Sgr., IV klasie - miejsca stojące - 2 Sgr. 
Wolno było  przewozić z sobą 25 kg bagaŜu.  
Na stacjach Opole, Staniszcze Małe, Zawadzkie, 
Tworóg i Tarnowskie Góry moŜna było skorzystać  
z telegrafu. 
  

Istnieją róŜne hipotezy i spekulacje na temat roku 
budowy dworca w Tworogu. W biuletynie z 13  V 
1861 r. moŜna wyczytać Ŝe rozbudowę dworca  
w Tworogu rozpoczęto w 1860 i roboty zakończono 
następnego roku. Kiedy więc wybudowane dworzec? 
Odpowiedź  jest jedna! Pierwsza część dworca 
została zbudowana przed uruchomieniem kolei  
w 1856 r. i słuŜyła tylko pracownikom kolejnictwa, 
druga - socjalna część została wybudowana w 1861 
r. z myślą o komforcie jazdy pasaŜerów . Dworzec 
został rozbudowany o obszerną poczekalnią  
i restaurację. 

Fryderyk Zgodzaj  
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄśKA: „BIAŁA MASAJKA”, CORINNE HOFMANN 
 

Na długie zimowe wieczory proponujemy państwu bestseller Corinne 
Hofmann ,,Biała masajka”. Jest to relacja z czterech lat, które spędziłam w buszu. 
Kierowana wielką miłością mego Ŝycia, wyszłam za mąŜ za Lketingę, Masaja  
z Kenii. Tam doświadczyłam nieba i piekła, dotarłam do granic wytrzymałości 
fizycznej i duchowej – pisze autorka.  

 
To opowieść o kruchej i delikatnej Szwajcarce, która wyjechała na wycieczkę 

do Kenii. Od pierwszego spojrzenia zakochuje się w pięknym wojowniku – 
Lketingdze. Zafascynowana nową kulturą, nowym sposobem na Ŝycie poślubia 
Afrykańczyka. Zrezygnowała z wygodnego Ŝycia w Szwajcarii, na rzecz Ŝycia  
w lepiance z trzciny, błota i krowich odchodów. Ukoronowaniem jej szczęścia są 
narodziny córki – Napirai. Niestety z czasem dochodzi do ,,białej masajki” jak  
z róŜnych kultur wywodzi się ona i jej mąŜ, jak wiele ich dzieli. Jest to historia 
dwóch róŜnych kultur, dwóch róŜnych światów.  
 

MUZYKA: „CHINESE DEMOCRACY”, GUNS N` ROSES 
 

Listopad 2008 przyniósł niezwykłe wydarzenie dla fanów Hard Rocka  
i grupy Guns N` Roses. Światło dzienne ujrzał nazwany „najbardziej 
oczekiwanym albumem rockowym” long play „Chinese Democracy”.  Axle 
Rose potrzebował aŜ piętnastu lat na jego wydanie. Celowo zostało tu uŜyte 
sformułowanie Axl, a nie Guns N` Roses. Bo z legendarnego składu pozostał 
właśnie Axl i klawiszowiec Dizzy Reed. Więc niektórym trudno zaakceptować 
tę płytę jako „pistoletów i róŜ”. Nie wgłębiając się w konflikty prawne,  
do uŜywania tej nazwy ma prawo właśnie Axl. MoŜe jednak kilka słów o samej 
płycie. 
 

Jest dobra. Naprawdę warto jej posłuchać, choć od razu zauwaŜymy,  
Ŝe brzmi inaczej niŜ stare Gunsy. CóŜ, brzmienie i styl Slasha są nie do 
podrobienia. Dlaczego ocena tylko dobra? OtóŜ odpowiedź jest prosta. Płyta, 
na którą musieliśmy czekać przez piętnaście lat powinna być genialna, a nie 
jest. Jest to solidne, nienaganne rockowe granie. Nie wnosi ono jednak nic 
nowego do gatunku. Na pewno był to najbardziej oczekiwany album i nawet 
całkiem nieźle się sprzedaje. Z pewnością nie jest to kamień milowy  
w muzyce.  
 

FILM: „MADAGASKAR 2” 
 

Hasło „wyginam śmiało ciało” to juŜ kultowy tekst znany przez wszystkie,  
i te małe i trochę większe dzieci… Giętka ekipa z Madagaskaru powróciła na 
ekrany kin, by tym razem powyginać ciała w promieniach gorącego, afrykańskiego 
słońca.  
 

Jak moŜna się domyślić, na kontynent grupa zwierzęcych osobliwości trafia 
przez przypadek. Dzięki awaryjnemu lądowaniu nie tylko zwiedzają nowy teren. 
KaŜdy z bohaterów dowiaduje się o sobie czegoś nowego. Król Nowego Jorku, 
czyli lew Alex poznaje swoją rodzinę, Marty odkrywa, Ŝe „nie jest jedyny w swoim 
rodzaju”, a hipopotamica Gloria przeŜywa miłosne uniesienia. Pojawia się równieŜ 
dziwne miejsce zwane „umieralnią dla Ŝyraf”, a takŜe pingwiny, które wbrew 
obiegowej opinie potrafią latać… Jednym słowem: dzieje się! 

 

Film nie zawiedzie czekających na porcję niezobowiązującego, lekkiego humoru. śyciowe potyczki zabawnych 
zwierzaków, ich rozterki i wszechobecne emocje, które targają bohaterami we wszystkie strony, gwarantują 
niezapomnianą zabawę dla całej rodziny.   
 

Autorka niczego nie ukrywa, pisze otwarcie o swoim zaduŜeniu, uporze, upokorzeniu i Ŝyciowym 
rozczarowaniu. KsiąŜka jest przestrogą dla kobiet, które wybierają Ŝycie na obcych ziemiach, w obcych 
kulturach - nie zawsze miłość pokonuje wszystkie przeszkody. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

KARNAWAŁOWE 
SZALEŃSWO NA GŁOWIE 
  

Karnawał, okres zabaw i dyskotek. KaŜda  
z nas chce się czuć na imprezie wyjątkowo. 
Elegancka sukienka, idealny makijaŜ i efektowna 
fryzura to podstawa doskonałego wyglądu. 
Fryzura - tylko jaka? O tym jakie trendy królują  
w karnawale 2009 opowiadają pracownicy salonu 
fryzjerskiego ,,Lorenc” w Tworogu.  
 

Jeśli chodzi o koloryzację to modne są brązy  
i odcienie naturalne z delikatnymi jaśniejszymi 
refleksami i połyskiem. Blondy - rozświetlone, 
błyszczące, trochę miodowe, złociste i zimne (niczym 
z Królowej Śniegu). Na karnawał proponujemy 
modne grzywy zachodzące na oczy, obowiązują 
ostre geometryczne cięcia, które nadają objętość 
fryzurze. Polecamy równieŜ koczki w stylu lat 60 - 
tych, młodzieŜowe i seksowne. Zdecydowanie 
powracają bardziej dynamiczne, wypuszczone 
pasma z koków (nie ciotkowate). Odchodzi od 
lamusa grzeczny koczek w stylu nauczycielki.  
Na wieczorne szaleństwa polecamy artystycznie 
rozwichrzone włosy, dobrze wyglądające nie tylko  
w stricte młodzieŜowych stylizacjach. Czasem 
wystarczy zmienić w fryzurze jeden element, ale za 
to efektownie. Fryzury naleŜy upiększać brokatem  
i nabłyszczeniami. W tym sezonie ubieramy nie tylko 
ciało, ale i włosy: w tasiemki, opaski, spinki i pióra. 
Polecamy poddać się fantazji fryzjera radzi Maria 
Lorenc.  

TATUAś - ORYGINAŁ  
 

TatuaŜ. Ozdoba czy szkaradztwo? Dla 
męŜczyzny czy kobiety? Facet z „wydziaranym” 
ramieniem, torsem czy plecami  nie budzi takich 
kontrowersji jak kobieta. Dlaczego?  
 

Musimy mieć świadomość skąd wywodzi się 
tatuaŜ. Zdobienie swoich ciał jest tradycją wśród 
rdzennych plemion Indian czy Afrykańczyków.  
To właśnie z terenów Afryki wywodzi się popularny 
dziś „tribal”.  TatuaŜ w obecnej formie przybył  
z Polinezji, gdzie  za pomocą igły i barwnika 
tworzono wzory na skórze. Do Europy tatuaŜ trafił za 
sprawą angielskiego Ŝeglarza Williama Dampier, 
który ze swoich podróŜy przywiózł wytatuowanego 
tubylca. TatuaŜ spodobał się marynarzom, którzy 
jako pierwsi zaczęli ozdabiać swoje ciała. Potem stał 
się popularny w środowiskach przestępczych, 
zarówno w więzieniu jak i wśród gangów 
(wzorujących się na Yakuzie). Stąd teŜ w naszej 
świadomości tatuaŜ kojarzony jest ze złem.  
Na pewno ten wizerunek nie odpowiada kobiecie. 
Poza tym zastanówmy się jak by wyglądała kobieta  
z np.: wytatuowanymi piersiami? Oczywiście tatuaŜ 
moŜe być dla kobiet, ale niech wydobywa z nich to co 
najpiękniejsze – delikatność! 
 

Ogólna niechęć do tatuaŜu moŜe teŜ brać się  
z tego, Ŝe jest to zjawisko stosunkowo nowe w naszej 
kulturze. RóŜnica pokoleń to właśnie róŜnica 
pojmowania współczesnej idei tatuaŜu. Tak 
naprawdę masowym zjawiskiem tatuaŜ stał się  
w latach dziewięćdziesiątych. Dla niektórych osób 
jest formą na wyraŜenie siebie. Stworzono wręcz 
pewną subkulturę. Jak wspomniano wyŜej, kiedyś był 
kojarzony z określonymi grupami. Dzisiaj tatuaŜ 
moŜe mieć kaŜdy: bankowiec, prawnik, piosenkarz 
czy aktor. Ozdabianie swojego ciała nie jest tabu dla 
młodszego pokolenia. W U.S.A. prawdopodobnie 
tatuaŜ będzie dozwolony i w wojsku.  
 

Oczywiście istnieją realne zagroŜenia związane  
z tatuowaniem się. Jeśli nie korzystamy z usług 
profesjonalistów łatwo o infekcje czy róŜnego rodzaju 
choroby. Przed podjęciem decyzji o zrobieniu sobie 
tatuaŜu warto skonsultować się z profesjonalistami 
zajmującymi się tym na co dzień czy chociaŜby 
porozmawiać na ten temat z lekarzem.  
 

No i najwaŜniejsze tatuaŜ dzisiaj to sztuka, a nie 
oznaka zła.   
 

Damian Potempa 
 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 

Foto. W tym sezonie warto zainwestować w dynamiczne  
i efektowne fryzury. 

Nie naleŜy zapominać o naszych panach. Wśród 
młodzieŜy modne są średnio – długie włosy 
usztywnione na Ŝelu. Fryzurę naleŜy nastroszyć, 
lekko podnieść. Po prostu modny jest nieład 
artystyczny – mówi Marcin Stiler, pracownik zakładu. 
 

Pracownicy zakładu Lorenc Ŝyczą swoim 
klientom szczęśliwego Nowego Roku oraz udanego 
karnawału 2009.  
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JAŚNIEJ I OSZCZĘDNIEJ 
  

30 października wójt Eugeniusz Gwóźdź 
odebrał na konferencji w Warszawie wyróŜnienie 
dla naszej gminy za kompleksowe wdroŜenie 
energooszczędnych systemów oświetleniowych 
na terenie gminy. 
  

Modernizacja systemu oświetleniowego polegała 
na wymianie wszystkich punktów oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne marki philips, dzięki 
czemu zmniejszy się znacznie zuŜycie energii  
w naszej gminie. Wymiany dokonała firma Wattenfall 
Distribution Poland Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny S.A. Całkowity koszt tej 
modernizacji to 365 750,00zł netto. Kwota ta zostanie 
spłacona z pieniędzy zaoszczędzonych na 
mniejszym zuŜyciu energii. Do tej pory przy 825 
punktach oświetleniowych zuŜywaliśmy w ciągu roku 
646 800 kWh energii, co przekładało się na roczną 
kwotę 171 880,00zł netto. Po modernizacji  
i zwiększeniu liczby latarni z 825 punktów na 865 
będziemy zuŜywać 237 160 kWh (czyli o 409 640 
kWh mniej!), a opłaty za zuŜycie energii w skali roku 
wyniosą 63 033,00 zł netto. Oszczędności- około 108 
850,00 zł przeznaczone będą na zapłatę dla 
wykonawcy zlecenia, firmy Wattenfall. 
 

Oprócz głównej zalety, czyli mniejszych 
rachunków za prąd modernizacja polepszy jakość 
oświetlenia na naszych ulicach. PoniewaŜ jesteśmy 
tzw „zieloną gminą” powinny nas cieszyć dane 
ekologiczne: dzięki modernizacji emisja dwutlenku 
węgla zmniejszy się o 462 tony na rok, zmaleje 
równieŜ emisja dwutlenku siarki o 3,8 tony na rok, 
tlenku węgla – o 1,6 tony na rok, a tlenku azotu –  
o 1,4 tony na rok.  
 

Miejmy nadzieję, Ŝe jak najwięcej gmin 
zdecyduje się na tego typu modernizację, dzięki 
czemu poprawi się stan środowiska na Śląsku. 

„SZKOŁA PROMUJĄCA 
ZDROWIE” 
 

Tak oto brzmi nazwa projektu realizowanego 
w Gimnazjum w Brynku od 2006 roku. Jest to 
przedsięwzięcie, w którym członkowie 
społeczności szkolnej, (nauczyciele i uczniowie) 
podejmują starania aby poprawić swoje zdrowie  
i samopoczucie. Ukazuje równieŜ jak Ŝyć  
i odŜywiać się zdrowo tworząc jednocześnie 
przyjazne środowisko. Idea tej akcji wykracza 
niejako poza mury szkoły poprzez zachęcanie 
innych ludzi do podjęcia stosownych działań, 
dotyczy to w szczególności rodziców.  
 

Foto. WyróŜnienie na ręce wójta Eugeniusza Gwoździa złoŜył 
Bogdan Rogala, prezes Philips Lighting Poland S.A. 

 

Aby przystąpić do programu konieczne było 
podjęcie kilku istotnych działań. Na początku 
potrzebna była uchwała Rady Pedagogicznej, 
następnie zgłoszenie do regionalnego koordynatora. 
W ten sposób szkoła przeszła do okresu 
przygotowawczego, w którym przeprowadzono 
badanie wśród nauczycieli i rodziców. Na tej 
podstawie zdiagnozowano problemy jakimi 
zamierzano się zająć. Zagadnienie dotyczyło tematu 
palenia papierosów przez uczniów, jak równieŜ,  
ich złe odŜywianie. Diagnoza została przedstawiona 
głównemu koordynatorowi wraz z przygotowanym 
planem działań. Po jego przyjęciu dla szkoły nastąpił 
okres kandydacki, w którym zabrano się ostro do 
pracy organizując Ŝycie w szkole, tak aby pogłębić 
wiedzę podopiecznych na tematy związane  
z diagnozą jaką postawiono wcześniej.  
 

Warto zaznaczyć ciekawe sposoby jakimi 
posłuŜono się Ŝeby uzmysłowić wagę tych 
problemów. Organizowane są apele, w czasie, 
których za pomocą obrazu i ciekawych wykładów 
informuje się o tych problemach, a za aktywny udział 
w dyskusji dany uczeń otrzymuje w nagrodę…  
np. banan lub jabłko! Nauczyciele podkreślają jak 
istotną sprawą jest aby uczniowie angaŜowali się  
w ten program, poniewaŜ tylko w ten sposób moŜe to 
odnieść spodziewane rezultaty. Tego typu apele 
organizowane są raz lub dwa razy do roku pod 
róŜnymi hasłami takimi jak np. ”dieta nastolatka”.  
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SP TWORÓG INFORMUJE 
 

10 grudnia 2008 r. uczniowie klasy V oraz klas II  
i III Szkoły Podstawowej w Tworogu uczestniczyli  
w Międzyszkolnym Festiwalu Polskich  
i Obcojęzycznych Kolęd i Pastorałek, organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach. 
Konkurs miał na celu pobudzenie i rozwijanie 
zainteresowań kulturą niemiecką w zakresie kolęd  
i pastorałek, rozwijanie i prezentowanie zdolności 
muzycznych dzieci oraz kształtowanie umiejętności 
współpracy w zespole. Zadaniem uczniów było 
zaprezentowanie trzech kolęd/pastorałek w języku 
polskim, niemieckim i angielskim oraz przygotowanie 
obcojęzycznych słowników obrazkowych o tematyce 
świątecznej. Uczniowie klas V zajęli I miejsce,  
a uczniowie klas II i III - III miejsce. Dzieci 
przygotowały do konkursu nauczycielki języka 
niemieckiego Anna Lipka-Zanozik i Anna Bartoszek 
oraz nauczycielka języka angielskiego Lucyna 
Maroń. 
 

W dniach 10 - 13 grudnia uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej z Tworoga przebywali  
na Słowacji - w Bratysławie i Sintavie, w ramach 
realizowanego projektu "Socrates Comenius". 
Powodem wyjazdu było zaproszenie na wielką 
uroczystość nadania szkole słowackiej imienia  
i sztandaru. Prócz dyrekcji, przedstawicieli 
nauczycieli i uczniów naszej szkoły, w skład naszej 
delegacji wchodziła przedstawicielka Urzędu Gminy 
w Tworogu - pani Teresa Gansiniec. Sztandar 
nadawany był z rąk przedstawiciela sekretariatu 
prezydenta Słowacji oraz tamtejszego Ministra 
Edukacji Narodowej. Delegacja naszej szkoły, która 
wystąpiła z pocztem sztandarowym otrzymała wielkie 
brawa. W czasie wyjazdu dzieci z naszej szkoły 
mieszkały u rodzin słowackich. Uczestniczyły  
w zajęciach szkolnych, zwiedziły Bratysłavę i Sintavę, 
spotkały się z burmistrzem Sintavy, zwiedziły miejsce 
hodowli tygrysów syberyjskich, wraz z rodzinami 
słowackimi pojechały do tamtejszego parku 
wodnego. Wyjazd pozwolił jeszcze bardziej umocnić 
zawiązane tu w Polsce przyjaźnie dzieci i dorosłych. 
 

Ponadto ogłaszane są konkursy na plakat o zdrowym 
Ŝywieniu. Nawiązano współpracę z Zespołem Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich 
Górach, co zaowocowało wykładami w gimnazjum. 
Nasi uczniowie aktywnie angaŜują się w Ŝycie 
ośrodka w Miedarach poprzez pomoc tamtejszej 
kadrze i uczestniczenie w zajęciach dla tamtejszych 
wychowanków. WaŜna jest takŜe współpraca  
z rodzicami, dlatego organizowane są od 2006 roku 
wywiadówki, nie dotyczące ocen, za to traktujące  
o zdrowiu ich dzieci. Uczniowie oglądają filmy 
dydaktyczne, ukazujące np. operacje 
przeprowadzane u osób palących papierosy przez 
wiele lat, czy wstrząsające obrazy dziewczyny 
cierpiącej na anoreksję. Wychowawcy klas zostali 
zobowiązani do poruszania tematu wszelakich 
uzaleŜnień w czasie lekcji wychowawczych. Szkoła 
intensywnie współpracuje z policją, organizuje 
pogadanki a takŜe co pewien okres kontrole 
przeprowadzane przez funkcjonariuszy przy pomocy 
psów tropiących w celu wykrycia środków 
odurzających. W Gimnazjum w Brynku działają 
równieŜ inne organizacje, takie jak PCK, a takŜe 
prowadzona jest nauka pierwszej pomocy. Placówka 
przygotowała procedury wraz z sankcjami dla osób, 
które zostaną przyłapane na paleniu, co wiąŜe się  
z obniŜeniem zachowania i telefonem do rodziców 
bądź opiekunów. Wśród większości uczniów cała 
akcja budzi pozytywne emocje, jednak naleŜy zdać 
sobie sprawę, Ŝe tego typu idee nie trafią  
do wszystkich. 
 

W związku z akcją zmienił się asortyment  
w szkolnym sklepiku, co wbrew pozorom nie 
wzbudziło oporu wśród uczniów, a sklepik zapełnił się 
zdrową i ekologiczną Ŝywnością. Po okresie 
kandydackim złoŜono raport, w którym zawierają się 
osiągnięcia szkoły wraz z opiniami nauczycieli. Efekty 
widać juŜ teraz poprzez zmniejszenie się liczby 
palących uczniów. Wielu postawionych przed 
wyborem sport czy papierosy, wybrało to pierwsze. 
Szkoła obecnie czeka na przyznanie certyfikatu,  
ale jeśli nawet nie uda się go otrzymać, w dalszym 
ciągu będzie kontynuować działania dotyczące 
promocji zdrowia. JuŜ teraz szczególne 
podziękowania naleŜą się pani koordynator Danucie 
Pichurze, pani Katarzynie Bąk, pani Barbarze 
Sowińskiej oraz pani Kornelii Sobel za szczególny 
wkład w całe przedsięwzięcie. Podziękowania naleŜą 
się równieŜ wychowawcom klas.  
 

„Zdrowie mam tylko jedno, świadomie Ŝyję, 
mądrze wybieram” to kwintesencja celu programu. 
Pozostaje więc tylko Ŝyczyć kadrze nauczycielskiej  
w naszym gimnazjum wytrwałości i uporu w dalszym 
dąŜeniu do celu, by szkoła stała się dumą naszej 
gminy i przykładem dla innych placówek w zakresie 
pracy i współpracy z młodzieŜą, a jej samej mądrych 
wyborów Ŝyciowych. 

Mateusz Kościelny Foto. Reprezentacja z Tworoga na uroczystości w Słowacji  
(autor zdjęcia Ryszard Królicki). 
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LEPIEJ ZAPALIĆ ŚWIECZKĘ 
NIś NARZEKAĆ NA 
CIEMNOŚĆ 
 

Spotykając się z rodziną ze znajomymi często 
narzekamy. Tematem naszych utyskiwań jest 
rozwój edukacji i to tej w kontekście 
ogólnokrajowym jak i naszym lokalnym. 
Najczęściej nie podoba nam się przeładowany 
program nauczania, brak zajęć pozalekcyjnych, 
dodatkowych zajęć z języków obcych, czy brak 
propozycji spędzania przez naszych milusińskich 
wolnego czasu. 
 

Niedawno, bo na przełomie października  
i listopada mieliśmy okazję ocenić poziom rozwoju 
edukacji w naszej Gminie za pomocą ankiety 
przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Pokolenie  
i LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. Ankieterzy 
odwiedzili 1000 gospodarstw domowych i zadali  
15 pytań. 8 grudnia 2008r. przedstawiciele oświaty, 
kultury, rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich zostali 
zaproszeni na konferencję, na której między innymi 
omówione zostały wyniki ankiety.  
 

Okazało się, Ŝe ponad połowa respondentów nie 
umiała lub nie chciała odpowiedzieć na wiele  
z zadawanych pytań. Przykładowo na pytanie: czy 
jest Pan zadowolony z moŜliwości zdobywania 
wiedzy i szans edukacyjnych swoich dzieci? 48% 
respondentów nie udzieliło odpowiedzi, bardzo 
zadowolonych z dostępnej oferty edukacyjnej jest 8% 
badanych, a zadowolonych 26%. Co dziesiąty 
badany widzi potrzebę udoskonalenia systemu 
edukacyjnego.  

 
Na kolejne pytanie: czego brakuje Panu w ofercie 

edukacyjnej gminy? 212 osób odpowiedziało,  
Ŝe niczego im nie brakuje. Braki jakie dostrzegają inni 
badani to: brak zajęć dodatkowych, nauki języków 
obcych zwłaszcza angielskiego oraz brak szeroko 
rozumianej infrastruktury.  

 
Na pytanie: czy ma Pan własne pomysły na 

intensyfikację działań edukacyjnych w gminie? 66% 
ankietowanych odpowiedziało, Ŝe nie ma takich 
pomysłów, pozostali pisali o zajęciach 
pozalekcyjnych, kursach i dodatkowych lekcjach 
języków obcych, róŜnego rodzaju szkoleniach (np.: 
komputerowych) i o polepszeniu infrastruktury.  

 
Mieszkańcom naszej gminy marzy się basen, 

nowe boiska, sala gimnastyczna. Osobiście  
w działania wzbogacające ofertę edukacyjną dla 
mieszkańców gminy włączyło by się 25% 
respondentów, 20% odpowiada, Ŝe brak im na to 
czasu, a 55% nie udzieliło odpowiedzi. W zakresie 
budowania oferty edukacyjnej przez organy 
administracji państwowej 295 osób nie ma Ŝadnych 
oczekiwań, 152 badanych nie wypowiedziało się, 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

114 respondentów nie wie jakie oczekiwania mogło 
by mieć, a 10 odpowiedziało „trudno powiedzieć”. 
Pozostali oczekują celowego dofinansowania oraz 
ingerencji w zbyt szybko zmieniające się programy 
nauczania. Na pytania o oczekiwania w zakresie 
budowy oferty organizacyjnej wobec władz gminy 
628 mieszkańców nie udzieliło odpowiedzi, ci którzy 
odpowiedzieli kładli nacisk na kwestie finansowe  
i organizacyjne. 
 

Wyniki ankiety świadczą o sporej dezorientacji 
mieszkańców gminy czy nawet o braku 
zainteresowania kwestiami edukacji najmłodszych. 
Reasumując 33% respondentów jest zadowolona  
z istniejących moŜliwości a 6% bardzo zadowolona 
reszta nie ma swojego zdania.  
 

Pewne pozostaje jedno, Ŝe znowu przy 
najbliŜszej okazji będziemy narzekać i tu nasuwa się 
pytanie: czy mamy pozostać w ciemności czy 
spróbować zapalić świeczkę Ŝeby rozjaśnić tę 
ciemność? Stowarzyszenie Pokolenie i LGD 
„Spichlerz Górnego Śląska” otwiera przed nami 
moŜliwość wprowadzenia zmian. Proponują nam 
załoŜenie stowarzyszenia, które będzie działało na 
rzecz dzieci i młodzieŜy naszej gminy. Jeśli 
przystąpimy do tego stowarzyszenia będziemy mogli 
decydować o tym co chcemy zmienić, poprawić lub 
ulepszyć. Daje nam równieŜ moŜliwość pozyskiwania 
środków unijnych na konkretne działania mające 
zmienić to co nam się nie podoba. Jeśli chcesz 
zapalić świeczkę i rozproszyć mrok, przyjdź do 
Gminnego Ośrodka Kultury - wspólnie moŜemy 
więcej. 
 

SKAT W WOJSCE 
 
Z okazji ,,Barbórki” w Wojsce odbył się turniej 

skata. Pomysłodawcą i organizatorem był członek 
Rady Sołeckiej, emerytowany górnik Henryk 
Jaworek. Gra w skata znana jest równieŜ jako 
,,Śląski brydŜ”. Rozpowszechniona jest  
w Niemczech, na Śląsku i Kaszubach. Turniej  
w Wojsce odbywa się na zakończenie sezonu. 
 

Najlepszymi graczami okazali się:  
- Kaszuba Piotr (2109 pkt.),  
- Jaworek Henryk (1977 pkt.),  
- Popielarz Dawid (1325 pkt.),  
- Kaszuba Andrzej(1200 pkt.),  
- Jonecko Józef (996 pkt.).  

 
Udział w turnieju wzięli równieŜ Jaworek Jan, 

Jaworek Józef, Lachowicz Zbigniew, Pigula 
Krystian, Strach Bogdan. Turniej wyłonił 
najlepszych graczy 2008 roku.  

 
Gratulujemy! 
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W 2004 na tym samym dystansie był 
wicemistrzem i zajął trzecie miejsce w biegu 
druŜynowym. Jest aktualnym mistrzem Europy,  
a oprócz 2008 roku był najlepszy w Europie w latach: 
2000, 2004 i 2007. Pamiętajmy, Ŝe w 2001 i 2002 był 
wicemistrzem Europy! 
 

IDZIE ZIMA 
 

Boiska zasypał śnieg (przynajmniej powinien  
o tej porze roku). Korki odwieszone, lekkoatleci 
trenują na salach i siłowniach. To moŜe oznaczać 
tylko jedno – zima! 
 

Ale czy ta pora roku oznacza zastój lub brak 
sportu? Nie sądzę. Jest wiele ciekawych zimowych 
sportów. ChociaŜby ogólnie pojęte narciarstwo 
(skoki, biegi czy slalom). Nie brak teŜ sportów 
druŜynowych, do których zdecydowanie naleŜy 
hokej. Są teŜ sporty dziwne i poniekąd egzotyczne 
takie jak curling - ogólnie mówiąc pcha się cięŜki 
granitowy kamień, a pozostali zawodnicy 
rozgrzewają lód (za pomocą przyrządów 
wyglądających jak miotły), aby kierować poślizg  
i kierunek kamienia jak najbliŜej wyznaczonego 
punktu na lodzie. 
 

Jeśli jednak chodzi o nasz kraj od wielu lat 
numerem jeden wśród sportów zimowych są skoki 
narciarskie. Wiadomo, Ŝe naszym narodowym 
bohaterem w tej dyscyplinie jest Adam Małysz, który 
juŜ moŜe nie błyszczy jak dawniej, ale na pewno 
zapisał się w historii skoków narciarskich. Znając 
jego charakter i wole walki moŜe powróci jeszcze do 
fenomenalnej formy. Choć tak naprawdę nie 
wymagamy tego, poniewaŜ powinien być juŜ jego 
godny zastępca, ale chyba Marcin Bachleda i Kamil 
Stoch nie spełnili do końca pokładanych w nich 
nadziei. 

Foto. Nasz mistrz Adam Małysz. 

NaleŜy teŜ pamiętać o pochodzącym  
z Wodzisławia Śląskiego Tomaszu Sikorze. Jest on 
nie mniej utytułowany niŜ sam Adam Małysz. MoŜe 
nie odnosił takich sukcesów w Pucharze Świata jak 
Adam (pomimo 35 lat ma duŜe szansę na zdobycie 
go w tym sezonie), ale był srebrnym medalistą 
olimpijskim, przed trzynastoma laty zdobył 
mistrzostwo świata w biegu indywidualnym. 

Foto. Prawdziwy fighter Tomasz Sikora. 

NaleŜy wspomnieć teŜ o naszych słynnych 
hokeistach Mariuszu Czerkawskim i jedynym Polaku, 
który zdobył Puchar Stanleya pochodzącym z Tych, 
Krzysztofie Oliwie. 
 

A jakie atrakcje zimą mogą mieć mieszkańcy 
naszej gminy? Przede wszystkim zaleŜy to od 
pogody; czy będzie duŜo śniegu czy nie. Ale 
wiadomo, Ŝe ukształtowanie terenu zapewni raczej 
atrakcje tylko dzieciom. Starsi muszą wyjechać  
w góry. Ci, którzy pozostaną mogą skorzystać  
z lodowiska znajdującego się obok Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach. 

Foto. Krzysztof Oliwa. 

Pamiętajmy, Ŝe bez względu na porę roku:  
Sport to zdrowie! 

Damian Potempa 
 

SPORT 


