
Ŝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 9 marca 2009 
Nr 13, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 600 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

PoŜegnanie karnawału 2009 
w wykonaniu mieszkańców 
naszej Gminy – sprawdźcie  
kto i gdzie się bawił! 

STR. 9 

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 

  

TWG KURIER 
XXXVI Sesja Rady Gminy 
- Ratować NITROERG! 
- Sesja w przedszkolu 

STR. 4  
 
Prawnik 
Pieniactwo to wytaczanie  
i prowadzenie spraw sądowych  
z zamiłowania, często z błahego 
powodu, to zaciekłe procesowanie 
się… 

STR. 5 
  

Pod lupą 
Zapraszamy do przeglądu 
restauracji z naszej Gminy.  
Chcesz wygrać kolację w jednym  
z opisanych lokali? 

STR. 6 
  

Kulturalnie 
„Kottenlust”, czyli skąd wzięła się 
nazwa miejscowości Koty. 

STR. 11 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Smacznie i lekko, czyli proste 
przepisy na sałatki 
- Jak wyjechać z „pozimowego 
dołka” 

STR. 13  

Na bieŜąco 
Wielki remont ul. Zamkowej 

STR. 14  

Sport 
Osiągnięcia sportowców z SP 
Tworóg 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Witamy w 13 numerze TWG Kuriera. Mamy 
nadzieję, Ŝe 13-tka nie okaŜe się pechowa, wręcz 
przeciwnie znajdziecie w niej jeszcze ciekawsze 
informacje i nowinki z Ŝycia gminy. 
 

Zapraszamy do przeglądu restauracji z naszej 
gminy. Dowiecie się co jest specjałem kulinarnym 
kaŜdej z nich. Recenzujemy przebieg balu  
w Świniowicach, Babskiego Combru w Nowej Wsi  
i Kotach oraz imprezy jaka miała miejsce w Wojsce. 
W Hobbyście swój talent fotograficzny ujawniają 
Bartek śurański i Mariusz Kaczmarczyk. 
 

 Na prośbę naszych czytelniczek zamieszczamy 
sprawdzone przepisy sałatek. Mamy nadzieję,  
Ŝe wypróbujecie i ocenicie czy  będą smaczne. 
Panom polecamy zapoznanie się moŜliwością 
uzyskania odszkodowania spowodowanego przez 
dziury w jezdni.  
 

O uciąŜliwym „biciu piany” czyli skarŜeniu bez 
powodu opowie nasz Prawnik. A jeśli nie znacie 
historii nazwy miejscowości Koty, to tę tajemnicę 
ujawni dla was Fryderyk Zgodzaj. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………………....………………….....s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Ratować NITROERG! 
- Sesja w przedszkolu 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Pieniactwo 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.6 
- Przegląd restauracji naszej gminy 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.8 
- Obiektywnie w obiektywie 
 
KULTURALNIE………………………………………s.9 
- PoŜegnanie karnawału 
- Fruwające pierze 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kobieta/MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.14 
- Akcja zima 
- Nowa ulica Zamkowa 
- Dzień Babci i Dziadka 
- Laureaci IX Konkursu Recytatorskiego 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- Sport to zdrowie 
- SP Tworóg na sportowo 

 

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 
TWG LISTONOSZ 

KONKURS TRWA! 
W dalszym ciągu poszukujemy 

najbardziej romantycznego miejsca  
w gminie Tworóg.  

 

Wystarczy przesłać zdjęcia 
takiego miejsca z opisem, 

aby wygrać kolację dla 
dwojga! 

 
Mamy nadzieję, Ŝe po zapoznaniu się  

z ofertami restauracji (str.6) oraz 
wzmocnieni o wskazówki naszych 
fotografów (str.8) chętnie wyruszycie  
z aparatem na wiosenne spacery. 
 
Zdjęcia z opisem naleŜy wysyłać na adres 

redakcji: 
 

 twgkurier@poczta.fm 
 

Konkurs przeznaczony dla osób 
pełnoletnich! 

KOCHAM MOJĄ WIEŚ... 
Ogłaszamy konkurs plastyczno-

literacki „Kocham moją wieś” pod 
patronatem  Przewodniczącej Rady Gminy 
Tworóg, Marii Łukoszek.  

 
W konkursie  mogą wziąć udział 

uczniowie szkół podstawowych  
i Gimnazjum Gminy Tworóg.  Zwycięzcy 
otrzymają ufundowane przez 
Przewodniczącą „wakacyjne sakiewki” 
czyli nagrody finansowe.  

 
Regulamin konkursu zostanie 

rozesłany do szkół Gminy Tworóg, będzie 
dostępny w Bibliotece Gminnej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tworóg.  

 
www.tworog.pl 

 

ZATAŃCZ Z GOK- iem 
Gminny Ośrodek Kultury ogłasza nabór 

na zajęcia taneczne z podziałem na trzy 
grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się we 
wtorki i piątki w trzech grupach 
wiekowych: 
� klasy I – III – zajęcia od godz.15.00 - 

16.00, 
� klasy IV – VI – zajęcia od godz.16.00 – 

17.00, 
� najstarsza grupa od godz.17.00 – 

18.30. 
 

BABINIEC 2009 
16 marca zapraszamy wszystkie 

mieszkanki gminy Tworóg na Babiniec. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 17:00 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury.  
 
W programie:  
� porady fryzjerskie i  kosmetyczne 
� wystawa kwiatów z bibuły, 
� wystawa ceramiki 
� wernisaŜ fotografii Anny Paras 
� świetna zabawa z Markiem 

Biesiadnym. 
 

Dla kaŜdej pani drobny 
upominek. Serdecznie 

zapraszają Urząd Gminy i 
GOK Tworóg!!! 

 

 

MIEJSCE 
 

NA 
 

TWOJĄ 
 

REKLAMĘ 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXXVI 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 24 lutego 2009r.: 
 
− Kierownik Posterunku Policji w Tworogu, asp. 

szt. Karol Kordiaka przedstawił informację  
o stanie bezpieczeństwa w gminie w II półroczu 
2008r. W rejonie działania posterunku w okresie 
II półrocza 2008 odnotowano 43 zdarzeń 
kryminalnych w tym 8 kradzieŜy z włamaniem,  
17 kradzieŜy mienia.  

− Ponownie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z terenu 
Gminy Tworóg uczestniczących w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ 
PoŜarniczą. Poprzednia uchwała została 
uniewaŜniona przez Wojewodę Śląskiego  
z powodu przyznania róŜnych stawek za udział w 
akcji ratowniczej i za szkolenie. Nowa uchwała 
ujednolica stawkę ekwiwalentu, który będzie 
wynosił 10 zł. (uchwałą nr XXXVI/403/2009) 

 
Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

RATOWAĆ NITROERG! 
 

Rada podjęła uchwałę w sprawie sytuacji 
ekonomiczno – społecznej Spółki NITROERG S.A.  
w Bieruniu (uchwała nr XXXVI/416/2009. Zła sytuacja 
Zakładu skłoniła radnych Gminy Tworóg: Henryka 
Chmiela, Ryszarda Pilarskiego, Klaudiusza Wiedera 
do skorzystania z przysługującej radnym inicjatywy 
uchwałodawczej. Zwrócili się oni do Rady Gminy  
z wnioskiem o podjęcie uchwały, która ma przyczynić 
się do uratowania Zakładu.  
 

Choć po zmianach organizacyjnych główna 
siedziba NITROERGU S.A. znajduje się w Bieruniu, 
to Zakłady Produkcyjne w Krupskim Młynie nadal 
stanowią integralną część tego podmiotu.  
W Krupskim Młynie pracuje około 200 mieszkańców 
naszej gminy, dla wielu rodzin Zakład jest jedynym 
źródłem utrzymania. 
 
Rada w uchwale zwraca się między innymi do 
Prezesa Rady Ministrów, Wicepremiera – Ministra 
Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa z apelem  
o przyjście z pomocą Zakładom Produkcyjnym  
w Krupskim Młynie przy wprowadzaniu programu 
naprawczego i przywrócenie płynności finansowej 
oraz ratowanie miejsc pracy. 

 

Podobne uchwały podjęły inne gminy, których 
mieszkańcy równieŜ są pracownikami NITROERG-u. 
Jak podkreśla Przewodnicząca Rady Gminy, Maria 
Łukoszek, uchwała ma charakter społeczny, kładzie 
nacisk na zapobieganie zjawisku bezrobocia  
i ubóstwa w naszej gminie. PoniewaŜ Zakład stanowi 
własność Skarbu Państwa, to właściwymi odbiorcami 
tego apelu powinni być odpowiedni ministrowie oraz 
posłowie i senatorowie. 

 

SESJA W PRZEDSZKOLU 
 

XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg odbyła się  
w wyremontowanym Przedszkolu w Kotach.  
Po obradach w Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach, to juŜ druga wjazdowa sesja Rady 
Gminy kadencji 2006 – 2010. W Boruszowicach radni 
zapoznawali się z potrzebami placówki, natomiast  
w Kotach sprawdzali efekty swoich decyzji.  
Na remont przedszkola przeznaczono ponad 
600 000,00zł.  

 

Choć z zewnątrz budynek zachował swoja 
zabytkową formę, to w środku jest nowoczesną 
placówką spełniającą wszystkie wymogi. 
Podziękowania złoŜyła dyrektor przedszkola, Lucyna 
Pasieka, głos zabrał równieŜ radny z Kotów Ryszard 
Pilarski oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Zofia 
Rozbicka. Przemówienia podsumowała wierszem 
radna Irean Jonecko : 
(...)Nasi Radni wspólnie radzili, zobaczyli, 
przemyśleli 
Jak teraz widzimy, słuszną decyzję podjęli 
Tak to słuszna decyzja była 
Ona to właśnie nasze Przedszkole zmieniła  
Swoją Świetnością Was tu obecnych zachwyciła(...) 
 
       Radni otrzymali kolorowe podziękowania 
wykonane przez przedszkolaków z Kotów. 

Foto. Radni zajrzeli we wszystkie kąty. 

TWG SESJA 
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KURIER 

PIENIACZE… 
…czyli „bicie piany” bez powodu. 
 

Według „Słownika języka polskiego” pieniactwo 
to wytaczanie i prowadzenie spraw sądowych  
z zamiłowania, często z błahego powodu, to zaciekłe 
procesowanie się. Słowu temu jednak naleŜy 
przypisać szersze znaczenie.  
 

Pieniactwo w naszym narodzie ma głęboko 
zakorzenioną tradycję. Taką cechę powszechnie 
przypisuje się polskiej szlachcie w XVII – XVIII wieku, 
kiedy to za sprawą daleko pojętej idei wolności 
szlacheckiej oraz działalności sejmu i sejmików 
szlacheckich, właśnie pieniactwo, w rozumieniu 
krzykliwości, forsowania zaściankowych idei, 
zajmowania się błahymi problemami na forum 
publicznym i podnoszenie ich rangi do wielkich 
rozmiarów, przyczyniło się do upadku 
Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku. JuŜ zatem 
historyczna analiza pieniactwa dowodzi szkodliwości 
tego zjawiska.  
 

PoniewaŜ Polak znany jest jako pieniacz, takŜe  
w naszym regionie moŜemy spotkać przykłady „bicia 
piany”. Pomimo tego, Ŝe mieszkamy na Śląsku, gdzie 
rdzenni mieszkańcy nie identyfikują się z niektórymi 
cechami przypisywanymi zwykle Polakom, to jednak 
na co dzień, równieŜ w naszej gminie mamy do 
czynienia z tworzeniem wyimaginowanych 
problemów, które próbuje się wystawić na „widok” 
publiczny.  
 

Do rzeczy. Z pieniactwem jako zamiłowaniem do 
wszczynania procesów sądowych moŜna się 
zapoznać praktycznie w kaŜdym wydziale sądu 
rejonowego, czyli sądu najniŜszej rangi, zajmującego 
się sprawami najbliŜszymi dla normalnego 
obywatela. Pieniacz ma skłonności do wytaczania 
róŜnych spraw, a jego motywacja moŜe wynikać  
z chęci zaszkodzenia komuś (np. nielubianemu 
sąsiadowi) lub z innych nieznanych nikomu 
powodów. Pieniacz pisze do sądu wniosek, pozew, 
pismo, natomiast sąd jako instytucja publiczna, musi 
takie pismo przyjąć i się nim zająć. Praktycznie 
kaŜde pismo wniesione do sądu powoduje wszczęcie 
postępowania w sprawie, generuje koszty 
postępowania. Koszty ponosi Skarb Państwa,  
a faktycznie wszyscy podatnicy. Mimo Ŝe sprawa 
wniesiona przez pieniacza najczęściej nie odnosi 
Ŝadnego skutku, a często ma negatywny wpływ na 
Ŝycie społeczne, ingeruje w Ŝycie świadków czy stron 
takiego postępowania, to jednak sąd musi taką 
sprawę rozpoznać.  
 

śeby państwu przybliŜyć skalę problemu, 
wspomnę, iŜ w mojej praktyce niejednokrotnie 
 

spotykam się z tym, Ŝe jedno i to samo nazwisko 
pojawia się w kilku sprawach cywilnych, rodzinnych  
i karnych. Jedna osoba wnosi sprawę cywilną  
o odszkodowanie za rzekomy wypadek, zgłasza 
popełnienie przestępstwa jako osoba pokrzywdzona. 
Ta sama osoba kłóci się ze spółdzielnią o 0,2 m2 
wielkości piwnicy, zgłasza wnioski do sądu 
rodzinnego w sprawie dzieci sąsiadów. Wiele takich 
spraw w ogóle nie powinno znaleźć się w sądzie, bo 
tak naprawdę rzekome problemy nie istnieją. 
Natomiast wniesione do sądu najczęściej powodują 
znaczne koszty, typowy pieniacz bowiem zawsze 
składa dodatkowo wniosek o wyznaczenie mu 
pełnomocnika z urzędu, któremu następnie za jego 
pracę płaci Skarb Państwa.  
 

Podobnie szkodliwe zjawisko pieniactwa moŜna 
zauwaŜyć w działaniu samorządów gminnych czy 
powiatowych. Przed organami samorządowymi toczą 
się postępowania administracyjne. Oczywiście, 
zwykle takie postępowanie ma za zadanie 
rozstrzygnąć mniej lub bardziej istotną kwestię 
regulowaną przez przepisy prawa. Jednak „Kodeks 
postępowania administracyjnego” – akt prawny 
regulujący proces załatwiania spraw przed organami 
administracji państwowej i samorządowej, tworzy 
procedurę, która moŜe być „rajem” dla pieniaczy. Po 
pierwsze, kodeks przewiduje wszczęcie 
postępowania na wniosek. Zatem kaŜde pismo, np. 
do wójta, w konkretnej, prawem regulowanej sprawie, 
moŜe odnieść skutek w postaci wszczęcia 
postępowania lub przekazania pisma właściwemu do 
rozpoznania organowi. Nadto w „Kodeksie 
postępowania administracyjnego” znajduje się 
rozdział „Skargi i wnioski”, który umoŜliwia wniesienie 
obywatelowi skargi na kaŜde działanie organu 
przedstawiciela organu administracji publicznej oraz 
złoŜenie wniosku o określone działanie ze strony 
władzy. Regulacje kodeksu naleŜy ocenić 
pozytywnie. W normalnych sytuacjach naleŜycie 
spełniają funkcję działania organu publicznego  
w interesie obywatela oraz chronią przed 
naduŜyciami ze strony władzy państwowej. W rękach 
pieniacza jednak procedura administracyjna 
przybiera inną rolę, powodując stratę czasu 
urzędników, opóźnienia w załatwianiu istotnych 
spraw oraz znaczne, niepotrzebne nikomu koszty.  
 

Pieniactwo zatem, to zjawisko wysoce 
niepoŜądane. W instytucjach mających słuŜyć 
kaŜdemu z nas powoduje znaczne opóźnienia  
w rozpoznawaniu spraw. Generuje znaczne koszty, 
które w ostateczności uderzają po kieszeniach 
zwykłych podatników. Wypacza prawdziwą rolę 
wymiaru sprawiedliwości oraz administracji 
publicznej. Pieniacze – wstydźcie się! 
 

Łukasz Frączek 
 

TWG PRAWNIK 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

RESTAURACJA ,,ADLER” 
To jedna z najstarszych restauracji na terenie 

nasze gminy, funkcjonuje juŜ ponad 9 lat. 
Właścicielem obiektu są  Małgorzata i Jan 
Maksymczak. Restauracja nastawiona jest nie tylko 
na romantyczne kolacje we dwoje, ale równieŜ na 
wielkie uroczystości. Właściciele chętnie organizują 
wesela, komunie, rocznice ślubne oraz wszelkie 
bankiety na 70 osób. Co roku organizowana jest 
równieŜ zabawa sylwestrowa, w której uczestniczy 
120 osób. Na terenie obiektu odbywają się takŜe 
pokazy pościeli czy innych akcesoriów  domowych. 
Wielkim atutem restauracji jest baza noclegowa. 
Gościom Hotel Adler oferuje pokoje 1-, 2- i 3-  
osobowe, łącznie 24 miejsca noclegowe.  
 

Kuchnią dowodzą dwaj znakomici kucharze. 
Specjalnością restauracji Adlera są dania z kuchni 
greckiej. Kucharze swoim gościom polecają Patelnie 
Odysa (jest to mięso wieprzowe z pieczarkami) jak 
równieŜ Zestaw 3 rodzajów mięs (gyros, suzuki  
i suflak). Dla kaŜdego coś pysznego! 
 

To niedawno otwarta sala bankietowa w Wojsce. 
Właścicielem obiektu jest Jan Nowak. W swoim 
wystroju    Dom Gościnny Pod RóŜą łączy nowoczesne 
elementy dekoracyjne jak i sprawdzone stylowe 
akcenty np. wytworne, bogato zdobione lampy. 
Obecnie goście mają do dyspozycji elegancką salę 
mieszczącą 50 osób. Ciągle trwają prace remontowe, 
poniewaŜ jesienią będzie otwarta druga sala 
mieszcząca 180 osób. Będzie moŜna skorzystać 
równieŜ z bazy noclegowej Domu Pod RóŜą. Wszystkie 
pomieszczenia gościnne znajdują się na tym samym 
poziomie, brak schodów to duŜe ułatwienie dla osób 
poruszających się na wózku, jak równieŜ dla osób 
starszych.  
 

Szefowską pałeczkę w kuchni dzierŜy Roman Miś. 
Zapytany o menu szef kuchni odpowiedział, Ŝe nie 
potrzeba Ŝadnego menu - spełnimy kaŜde oczekiwania  
i potrzeby kulinarne. Gościom poleciłby polędwiczkę 
wieprzową faszerowaną świeŜymi pomidorami  
i bazylią. Nowocześnie wyposaŜona kuchnia oraz 
profesjonalny zespół kucharzy potrafi wyczarować 
smaczne i kuszące wyglądem dania.  
 

DOM GOŚCINNY ,,POD RÓśĄ” 
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Zapraszamy do przeglądu restauracji naszej Gminy. Chcesz 
wygrać kolację w jednym z opisanych tu lokali? Weź udział  
w naszym konkursie (patrz str. 3) 

DWOREK MYŚLIWSKI 
 

Pod tą nazwą kryje się brynkowski obiekt: hotel, 
restauracja i grill. Właścicielami Dworku są Julian 
Buczkowski i Piotr Cyankiewicz. Od samego 
początku, czyli od roku 1997 właściciele stawiali na 
jakość usług i elegancję, co przełoŜyło się na wysoką 
renomę restauracji. Obiekt zarówno wystrojem, 
kuchnią jak i nawet strojami personelu nawiązuje do 
myśliwskich tradycji naszych leśnych terenów. Nie 
trudno się więc domyślić, Ŝe specjałem kuchni jest 
dziczyzna przyrządzana według staropolskich 
tradycji. Oprócz tradycyjnych potraw w menu moŜna 
znaleźć wyszukane sałatki i wiele innych ciekawych 
kompozycji smakowych. 
 

Trzy sale restauracyjne są w stanie pomieścić 
jednorazowo 100 osób. Baza noclegowa to 26 miejsc 
w pokojach 1-, 2-, i 3- osobowych. Latem goście 
mogą biesiadować na przepięknie ukwieconym 
tarasie. 
 

To nowo powstała restauracja na terenie Kotów. 
Właścicielem jest Ilona Przybyłek – Pilipow. Wystrój 
lokalu  utrzymany jest w ciepłych kremowo – 
bordowych kolorach, które wytwornie komponują się  
w całość. Hubertus posiada jedną, wielką sale 
bankietową, na której głównie odbywają się rodzinne 
imprezy. Wesela organizowane są dla 50 gości, 
natomiast na urodziny czy firmowe przyjęcia  
w Hubertusie  moŜna zaprosić aŜ 80 osób. W 
restauracji organizowane były juŜ dwa bale 
sylwestrowe oraz zabawy andrzejkowe.  
 

Nastawieni jesteśmy głównie na kuchnie śląską, 
chodziarz otwarci jesteśmy na propozycję klientów. 
Naszym specjałem jest pieczonka z kotletem. Jest to 
pieczony tarty ziemniak z ogromnym kotletem 
nadziewanym pieczarkami i pieczona cebulką.  Latem 
wypiekamy swojską pizzę, informuje nas pani Ilona. 
 

W okresie letnim indywidualni goście będą mogli 
skorzystać nie tylko z wnętrz lokalu, ale równieŜ  
z „ogródka” przed restauracją. W okresie jesiennym  
i zimowym Restauracja nastawiona jest wyłącznie na 
obsługę imprez okolicznościowych, zabaw i bankietów 
firmowych. 
 

RESTAURACJA ,,HUBERTUS” 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

OBIEKTYWNIE  
W OBIEKTYWIE 
 

Bohaterami „Hobbysty” będą osoby, które 
pasjonują się amatorsko fotografią. Choć słowo 
„amatorsko” jest bardzo nie na miejscu. Bo jeśli ktoś 
zajmuje się fotografią od prawie dekady i poświęca 
na to większość swojego wolnego czasu, to trudno 
nazwać go laikiem czy amatorem. Nasi bohaterowie 
to Bartek śurański z Kotów i Mariusz Kaczmarczyk  
z Tworoga. Niech rozpocznie się pojedynek. 
 
TWG Kurier: Skąd pasja fotografią? 
Bartek śurański: Hmmm, ciekawe pytanie, nigdy się 
nad tym nie zastanawiałem; myślę Ŝe zrodziła się 
sama z siebie w związku ze sposobem postrzegania 
świata i chęcią zatrzymania róŜnorakich momentów 
w moim Ŝyciu. Niewątpliwie zachętą była niewinna 
zabawa aparatem brata, który otrzymał go na 
Komunię Świętą. Nie mogę tu zapomnieć równieŜ  
o wpływach znajomych zajmujących się fotografią, 
którzy równieŜ przyczynili się do dalszego rozwoju 
tego hobby.  
Mariusz Kaczmarczyk: Jedni zbierają znaczki, inni 
jeŜdŜą na rowerze. Ja złapałem za aparat i tak juŜ 
zostało. Po za tym uwielbiam podróŜować, a aparat 
pozwala utrwalić wspaniałe chwile i miejsca. 
 
TWG: Wolisz fotografię analogową czy cyfrową? 
B.ś.: Temat rzeka, myślę Ŝe zaleŜne jest to od 
potrzeby, ukierunkowania oraz preferencji. JeŜeli jest 
czas na wykonanie zdjęcia osobiście wolałbym uŜyć 
sprzętu analogowego. Co przemawia za...? Coraz 
cięŜej odwoływać się do jakości zdjęcia przy obecnie 
rozwijającej się fotografii cyfrowej, która wyparła 
analogową praktycznie do lamusa. Jakieś 10 lat temu 
argumenty przemawiające za fotografią analogową 
sypałyby mi się z rękawa, chociaŜby ze względu na 
slajdy, które lubiłem robić i oglądać na archaicznych 
rzutnikach do oglądania bajek. Obecnie kaŜdy lab 
cyfrowy to oferuje, podobnie jak oglądanie zdjęć 
bezpośrednio z cyfrówki na zajmującym pół ściany 
telewizorze plazmowym jest równieŜ praktykowane.  

Niewątpliwie cyfrówki skomercjalizowały fotografię, 
oraz przyspieszyły czas wykonania zdjęcia, 
przyczyniło się to do bezmyślnego pstrykania. 
M.K.: Pytanie z serii siano czy owies. Fotografia 
analogowa: bo zmusza do myślenia, kaŜda klatka 
kosztuję wiele wysiłku, człowiek cięŜko myśli by jej 
nie zmarnować. Z fotografią analogową mam bardzo 
miłe wspomnienia. Godziny spędzone w zacisznej 
domowej ciemni, mieszanka chemicznych zapachów, 
cały rytuał starannie odprawiany i to powolne 
wyłanianie się efektu pracy. To jest naprawdę fajne. 
 
TWG: Ulubione tematy do zdjęć? 
B.ś.: Gdzie się człowiek nie obejrzy jest co 
fotografować; lubię sobie pstrykać to i owo jednak nie 
na wszystko mogę sobie pozwolić ze względów 
sprzętowych. Bardzo interesuje mnie astrofotografia, 
makro oraz portrety, a więc to co bliskie i odległe,  
a jak i ładny krajobraz zobaczę to czemu nie. 
M.K.: Szczególnie pamiętam pierwsze zdjęcia  
w makro – czyli duŜym powiększeniu. To było jak 
odkrycie nowego świata nie ruszając się z własnego 
ogródka. Uwielbiałem teŜ fotografować znajomych  
w nie ustawionych sytuacjach. Pomimo, Ŝe niektórzy 
się bardzo przed tym bronili. Portret i ogólnie 
człowiek, temat nie zgłębiony, fantastyczny. 
Przyroda, kontakt z naturą, samotne spacery po lesie 
to jest jak terapia. 
 
TWG: Ulubiony artysta-fotograf. 
B.ś.: Zdzisław Baksiński był genialnym artystą 
między innymi twórcą fotografii i rysunku. Ostatnio 
równieŜ Jason de Caires Taylor za jego pomysłową 
sesję podwodną, polecam. No i Mariusz 
Kaczmarczyk. 
M.K.: Uwielbiam oglądać zdjęcia, czy to na Ŝywo czy 
w internecie ale skupiam się na samych zdjęciach nie 
na autorach, a moŜe po prostu nie mam pamięci do 
nazwisk. 
 

Po rozmowie z naszymi fotografami trudno 
mówić mi o pojedynku. Przytoczone pytania 
pokazują, Ŝe ich podejście do fotografii jest bardzo 
podobne – wspólna pasja bardziej łączy niŜ dzieli. 
 

Foto. Autor - Bartek śurański. Foto. Autor – Mariusz Kaczmarczyk. 
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KURIER 
TWG 

POśEGNANIE KARNAWAŁU 
 

Luty to czas karnawałowego szaleństwa. 
Zobaczcie jak to wyglądało w wykonaniu 
mieszkańców naszej gminy! 
 
BAL W ŚWINIOWICACH 

5 lutego mali mieszkańcy Świniowic mogli bawić 
się na balu przebierańców na sali remizy straŜackiej. 
Odbył się konkurs na najładniejsze przebranie. Bal  
w Świniowicach to nie tylko zabawa dla dzieci,  
ale równieŜ moŜliwość wspólnego biesiadowania dla 
rodziców. Imprezę zorganizowała rada sołecka  
ze Świniowic, OSP Świniowice oraz GOK Tworóg. 
 

BABSKI COMBER W NOWEJ WSI 
Gospodynie wiejskie z Nowej Wsi walentynkowy 

wieczór postanowiły spędzić wyłącznie w damskim 
gronie. 14 lutego w budynku wielofunkcyjnym  
w Nowej Wsi odbył się babski comber. Królowały 
kolorowe stroje i dobra muzyka.  
 

KULTURALNIE 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

BABSKI COMBER W KOTACH 
16 lutego do ostatkowej zabawy przyłączyły się 

Koty. Stowarzyszenie odnowy wsi sołectwa Koty 
zorganizowało po raz pierwszy babski comber. W 
zabawie, zgodnie z tradycją, mogły wziąć udział tylko 
kobiety. Do baru „Florian”, gdzie odbył się comber 
przyszedł m.in. czerwony kapturek z interesującym 
koszyczkiem. „Babskie” ostatki w Kotach to dowód, 
Ŝe w kobiecym gronie zabawa zawsze się udaje.   

IMPREZY W WOJSCE 
23 lutego w Wojsce obchodzono Bery -  

wodzenie niedźwiedzia. Przebierańcy  
z niedźwiedziem na czele chętnie odwiedzali 
domostwa, bawili się z mieszkańcami wsi. Finał ich 
podróŜy zakończył się na sali Baru Myśliwskiego, na 
której odbywał się Babski comber. Tańce i swawole 
nie miały końca. Przybyło wielu bohaterów z bajek. 
Nie zabrakło równieŜ liderek zespołu ABBA, księdza, 
pielęgniarki, murzynki czy leśniczego. Gościnnie 
wystąpili Hulajnicy przybyli z Milówki oraz 
Miedarzanie. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

FRUWAJĄCE PIERZE 
 

Niektórzy mieszkańcy gminy Tworóg sądzą,  
iŜ miejscowość Kotten (Koty) została 
przemianowana w czasach nazistowskich na 
Kottenlust, co nie jest prawdą.  
 

Przemianowanie nastąpiło znacznie wcześniej  
i to na prośbę zainteresowanych stron. Mianowicie:  
w zasięgu wzroku znajdowały się dwie niezaleŜne 
gminy: Kotten (Koty) i Wesholla (Wesoła). 
Mieszkańcy obydwu miejscowości byli zdani na 
wzajemną współpracę. Kotowianie przyjeŜdŜali do 
Wesołej do młyna, kuźni itp. Natomiast mieszkańcy 
Wesołej korzystali z kotowskiego kościoła, sklepów  
i innych usług rzemieślniczych. 
 

Kiedy w XVIII w. wybuchła epidemia cholery, 
kotowianie grzebali zmarłych na obrzeŜach Wesołej. 
Pierwsza odnaleziona notatka o tym, iŜ na cmentarzu 
cholerycznym postawiono kapliczkę, pochodzi  
z 18 maja 1737r. Fundatorem była pani Joszko  
z Wesołej. Obecna murowana kapliczka pochodzi  
z XIX w. Zrodziła się myśl, aby przy tak silnych 
relacjach, obydwie gminy zjednoczyć w jedną. W tym 
czasie wójtem Kotów był Hiacent Borek, a  Wesołej  
Anton Lexy. 
 

Pierwsze pismo do władz naczelnych w tej 
sprawie zostało zredagowane w dniu 29 kwietnia 
1885r. Aprobaty temu pomysłowi udzielili: 
tworogowski ksiądz proboszcz Anton Monem  
i miejscowy urzędnik i społecznik Carl Stahr.  
Po róŜnych perypetiach przysłano zgodę wystawioną 
w dniu 4 czerwca 1887r. przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w Berlinie. W imieniu Ministerstwa 
decyzję podpisał Wilhelm von Puttkamer. W tekście 
zgody napisano, by gminy Wesholla i Kotten 
zjednoczyć w jedną gminę i nazwać nową nazwą 
Kottenlust. Początek tej zbitki słownej pozostał ten 
sam, natomiast słowo „lust” wywodzi się od 
wyraŜenia „lustig sein”, czyli być wesołym.  
Po zjednoczeniu obydwu miejscowości wójtem został 
Borek. Herb Wesołej przedstawia tańczącą, wesołą 
dziewczynę, natomiast w herbie Kotów był kot.  
Po zjednoczeniu opracowano jeden wspólny herb, 
który teŜ przedstawiał kota, ale w innej grafice, kot 
miał na szyi wstąŜkę. 
 

Pieczątka z Wesołej była krótko i mało uŜywana, 
dlatego jest niewiele dokumentów opieczętowanych 
tym herbem. Znani heraldycy, dr Oskar Wilpert i Paul 
Kutzer, podczas pisania rozprawy o górnośląskiej 
sfragistyce wiejskiej, pominęli Wesołą, mogli tych 
pieczęci nie widzieć. Po pewnym czasie zaczęto się 
wyśmiewać z nazwy Kottenlust. 
 

Zimą, kiedy nie było pracy w polu, zbierały się  
w wyznaczonych domach hoŜe dziewoje i skubały 
pierze, przy okazji opowiadając sobie róŜne legendy  
i baśnie. Natomiast osiłkowi pacholęta chcący na 
siebie zwrócić uwagę, wpuszczali do izby skubaczek 
gołębie. Przestraszone ptaki fruwały na oślep, 
 

powodując burzę pierzową w izbie. Takie właśnie 
zjawisko fruwającego pierza, nazywano w miejscowej 
gwarze „kottenlust”. Na Śląsku kotuchami zawsze 
nazywano resztki, śmieci, które powstały po skubaniu 
pierza. 
 

Na początku 1936r. Wesoła otrzymała kolejną 
nową nazwę - Freude, co oznacza dosłownie radość, 
uciechę. 

Fryderyk Zgodzaj 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄśKA: „PODRÓZE Z HERODOTEM”, RYSZARD 
KAPUŚCIŃSKI 
 

„Świętych ksiąg hinduizmu nie sposób zliczyć: jedna z nich - 
Mohabharata - liczy 220 tys. wierszy 16-zgłoskowych, a to jest osiem razy tyle 
co Iliada i Odyseja razem wzięte!” - pisze Kapuściński w „PodróŜach…” Choć 
pozycja nie jest nowa, warto do niej zajrzeć. To solidna porcja ciekawostek, 
wiedzy, własnych przemyśleń autora i mnóstwa odniesień kulturowych 
ubranych w łatwo przyswajalną, reportaŜową formę.  
 

„PodróŜe z Herodotem” to wędrówka po miejscach i czasach, wnikliwa 
obserwacja ludzi i wydarzeń. Fabułę ksiąŜki tworzą fragmenty historii kultury 
dobrane tak, aby inspirować, nigdy znuŜyć… Pozycja warta polecenia 
ciekawym świata, znudzonym wikipedią i podręcznikami. KsiąŜka stoi na 
półkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu.   
 
 

MUZYKA: „THE ALL-STAR SESSION”, ROADRUNNER 
UNITED 
 

Coś dla prawdziwych fanów heavy metalu, a tym bardziej legendarnej 
wytwórni Roadruneer. Album „The All-Star Session” powstał z okazji 25–
lecia wytwórni. Postanowiła ona zebrać prawie wszystkich muzyków, którzy 
kiedykolwiek współpracowali z wytwórnią. Aby to zorganizować wytwórnia 
wyznaczyła czterech kapitanów: Joeya Jordisona z Slipknota, Matta Heafy  
z Trivium, Dino Cazaresa ex-Fear Factory i ex-Brujeria oraz Roberta Flyna  
sz Machine Head. Idea polegała na tym, iŜ w kaŜdej z piosenek obecny jest 
kapitan, a resztę składu uzupełniają inni muzycy związani z Roadrannerem. 
Wśród największych gwiazd nie sposób nie wymienić takich artystów jak: 
Andreas Kisser (Sepultura), King Diamond (Mercyful Fate), Dez Fafara 
(DevilDriver, ex-Coal Chamber) czy Max Cavalera (Soulfly, ex-Sepultura). 
Znamy personalia wielkich heavy metalu, a co z muzyką? Łatwo się 
domyśleć, Ŝe bez zastrzeŜeń - w końcu kaŜdy z 57 artystów biorących 
udział w projekcie ma się czym pochwalić. 

FILM: „W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM” 
 

Film opowiada autentyczną historię Chrisa Gadnera, obecnie dyrektora 
firmy brokerskiej Gardner Rich&Company. Jeśli ktoś powie, Ŝe film 
przedstawia kolejną amerykańską metamorfozę „ od pucybuta do milionera” - 
trudno będzie zaprzeczyć. Ale trudno się teŜ nie zgodzić ze stwierdzeniem,  
Ŝe droga Chrisa do kariery była wyjątkowo trudna. Nie będę się jednak 
rozpisywać o przeciwnościach losu, walce o byt, zdecydowaniu, silnej woli  
i tuzinie innych cech, które pozwoliły osiągnąć bohaterowi cel. Większość  
z nas przecieŜ wie, ile trzeba się „narobić”, Ŝeby się „dorobić”.  

 
Zachęcam do obejrzenia filmu z powodu znakomitej kreacji Willa Smith'a. 

Aktor znany z filmów akcji czy romantycznych komedii, tym razem wcielił się 
w postać samotnego ojca. Smith, najczęściej kojarzony z rolami podrywaczy, 
twardych policjantów czy cwaniaków, świetnie oddał złoŜoną osobowość 
Chrisa, człowieka niezwykle zdolnego i upartego, ale takŜe  przeŜywającego 
upadki. I tak na ekranie widzimy męŜczyznę, który uczy się jak kochać swoje 
dziecko, jak sprawić by się uśmiechało, nawet jeśli zamiast w ciepłym łóŜku, 
trzeba nocować na dworcu. WraŜliwym widzom pewnie nie raz zakręci się łza 
w oku, jednak w filmie moŜna znaleźć nie tylko momenty dramatyczne,  
ale takŜe wiele ciepłych i zabawnych sytuacji.  

 

Pomimo super zestawienia gwiazd, trochę brakuje spójności. Wiadomo, Ŝe w takim tyglu trudno  
o jednakowe brzmienie – jednakŜe nie taki był zamysł Roadrunnera. Było to raczej spotkanie ludzi, których łączy 
wspólna muzyka (no i siłą rzeczy wytwórnia). Ludzi, którzy tworzą coś z pasją. Pozycja obowiązkowa dla 
kaŜdego fana mocniejszych brzmień… bo mieszanka jest wybuchowa. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

SMACZNIE I LEKKO 
 

Sałatka to nie tylko przystawka, ale często 
samodzielne, syte danie. KaŜda gospodyni ma 
swoje przepisy. Prosty przepis pozwoli  
z łatwością przyrządzić smaczną kolację dla 
niespodziewanych gości. Przedstawiamy wam 
drogie panie sprawdzone przepisy na pyszne 
sałatki. 
 
SAŁATKA Z FASOLĄ SZPARAGOWĄ: 
Składniki: 
½ kg fasolki szparagowej 
1 czerwona cebula 
3 – 4 pomidory (najlepiej malinowe) 
2 jajka ugotowane  
¼ szklanka oliwy z oliwek 
sok z połowy cytryny 
½ łyŜeczki suszonego oregano 
szczypta soli 
Sposób przyrządzenia: 
Fasolkę czyścimy z włókien, myjemy i gotujemy do 
miękkości w lekko osolonej wodzie. Cebulę kroimy  
w cienkie plasterki. Do sporej salaterki wkładamy 
odsączoną i pokrojoną na kawałki fasolkę wraz  
z cebulą. Mieszamy. Pomidory obieramy ze skórki  
i kroimy w ósemki. Jajka kroimy w drobną kostkę. 
Mieszamy. Oliwę mieszamy z sokiem z cytryny  
i ziołami, doprawiamy solą i polewamy całość. 
Delikatnie mieszamy.  
 
SAŁATKA PANI BEATKI 
Składniki: 
3 - 4 jajka gotowane 
1 puszka tuńczyka (duŜe kawałki) 
10 dag Ŝółtego sera 
1 puszka zielonego groszku 
cebula lub por 
majonez 
Sposób przyrządzenia: 
Składniki układamy warstwami w misie: pokrojone 
białko jaja, tuńczyk, potarty ser, groszek, 
poszatkowaną cebulę lub por, majonez oraz potarte 
Ŝółtko jaja. 
 
TĘCZOWA SAŁATKA  
układamy warstwami: 
3 – 4 ogórki konserwowe lub kiszone 
1 woreczek ugotowanego ryŜu 
majonez 
1 puszka kukurydzy 
ketchup 
½ woreczka ugotowanego ryŜu  
majonez 
3 - 4 jajka na twardo 
½ woreczka ugotowanego ryŜu 
pokrojona cebula lub por 
majonez 
½ woreczka ugotowanego ryŜu 
1 puszka czerwonej fasolki 
majonez 
ketchup 
½ woreczka ugotowanego ryŜu 
 

ODSZKODOWANIE ZA DZIURY 
NA DRODZE 
 

Ostatnie opady deszczu ze śniegiem  
i przymrozki skutecznie zniszczyły nawierzchnie 
dróg. Jazda po dziurach stała się nie tylko 
niekomfortowa, ale teŜ niszczy samochód. 
Najbardziej naraŜony jest układ jezdny. 
 

Uszkodzenia w wyniku kontaktu auta z dziurą 
najczęściej dotyczą felg i opon. Często wyrwę  
w jezdni zauwaŜamy zbyt późno, w efekcie czego 
wpadamy w nią z duŜą prędkością, a hamujemy juŜ  
z kołem w dziurze. W takim przypadku moŜe dojść do 
przecięcia opony, a nierzadko uszkodzeniu ulega teŜ 
felga, odkształcająca się, a nawet pękająca pod 
wpływem uderzenia. MoŜliwe jest nawet zniszczenie 
elementów zawieszenia i układu kierowniczego. 
 

W przypadku uszkodzenia samochodu z powodu 
zniszczonej jezdni, właściciel auta moŜe dochodzić 
odszkodowania od zarządcy drogi. Konieczne jest 
udowodnienie, Ŝe do zniszczenia doszło właśnie  
w wyniku wpadnięcia w dziurę. 
 

Rozwiązaniem problemu jest zebranie 
wystarczająco mocnych dowodów. Są nimi  
np. notatka policji lub straŜy miejskiej wezwanej na 
miejsce zdarzenia, oświadczenia świadków lub osób 
zamieszkujących w pobliŜu, a takŜe, w miarę 
moŜliwości, zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące 
pechowe miejsce oraz rozmiary powstałej szkody. 
Jeśli nie wzywamy policji ani straŜy miejskiej, naleŜy 
dokładnie opisać miejsce zdarzenia, rodzaj 
uszkodzenia nawierzchni (dziura, poprzeczna 
przeszkoda itp.) oraz podać jego wymiary.  
Do dokumentacji koniecznie dołączyć wykonane 
zdjęcie. 
 

Wniosek o odszkodowanie naleŜy przekazać 
właściwemu zarządcy drogi, którym w zaleŜności od 
kategorii drogi jest gmina, powiat, województwo lub 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  
W przypadku drogi wewnętrznej naleŜy zwrócić się 
np. do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub 
osoby/firmy będącej jej właścicielem. Poza 
wnioskiem zarządcy drogi przedstawia się rachunki 
związane z naprawą i innymi kosztami  
np. holowaniem samochodu (jeśli było potrzebne). 
 

Uzyskanie odszkodowania moŜe być znacznie 
utrudnione, jeśli uszkodzenie samochodu nastąpiło 
na odcinku oznakowanym informacją  
o uszkodzeniach. Wtedy zarządca drogi będzie starał 
się udowodnić, Ŝe wina nastąpiła z winy kierowcy, 
który nie dostosował jazdy do warunków.   
 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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AKCJA ZIMA 
 

Zimowe kaprysy pogodowe w naszym kraju 
nie pozwalają się nam nudzić. Jednego roku  
w styczniu pojawiają się pączki na drzewach, 
rośliny budzą się przedwcześnie do Ŝycia,  
a kolejna zima zasypuje nas śniegiem do samej 
wiosny. Na wszystkie zimowe opcje muszą być 
przygotowani drogowcy. 
 

W naszej Gminie za odśnieŜanie dróg 
gminnych (38 km), a nie prywatnych odpowiada 
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 
Właścicielem tych dróg jest Gmina, która w drodze 
przetargu podpisała umowę z ZUK Tworóg sp. z o.o. 
W tym roku mamy wyjątkowo duŜo pracy – przyznaje 
prezes ZUK, Adam Chmiel. Liczby mówią same za 
siebie: „akcja zima” 2008/2009 do końca stycznia 
kosztowała  80 000, 00 zł, szacowane koszty za luty 
to około 50 000, 00 zł. Nad odśnieŜaniem dróg 
gminnych Gminy Tworóg oraz dróg powiatowych 
przebiegających przez gminy Tworóg i Krupski Młyn 
pracuje 14 kierowców z Zakładu oraz  
2 podwykonawców. Zakład posiada 3 pługo–
piaskarki, 2 ciągniki z rozrzutnikami, kosiarkę  
z funkcją odśnieŜania chodników. Podwykonawcy 
pracują na ciągnikach z pługiem. 

po chodnikach. Kto powinien je odśnieŜać? Na to 
pytanie równieŜ moŜna szukać odpowiedzi  
w przepisach. Wszystkich mieszkańców obowiązuje 
uchwała Rady Gminy Tworóg nr XXII/212/2008  
z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tworóg. Wynika z niej, Ŝe mieszkańcy są 
zobowiązani do odśnieŜania chodnika oraz terenu 
słuŜącego do uŜytku publicznego, który przylega do 
posesji. Jeśli właścicielem terenu, wzdłuŜ którego 
biegnie chodnik jest Gmina, to za odśnieŜanie 
odpowiada równieŜ właściciel, czyli Urząd Gminy. 
 

Intensywne opady śniegu zawsze rodzą 
problemy komunikacyjne i wzrost zagroŜenia 
wypadkowego. Od wielu osób zaleŜy czy poruszanie 
się po drodze będzie bezpieczne. W naszej gminie 
drogi są odśnieŜane zgodnie z wyŜej 
przedstawionymi standardami. Na pewno nie do 
końca spełniają one nasze oczekiwania, pozostaje 
liczyć na rozsądek kierowców i szybkie odejście 
zimy. 
 

NOWA ULICA ZAMKOWA 
 

Wielu mieszkańców naszej Gminy korzystało 
juŜ z wyremontowanej drogi na odcinku Tworóg – 
Brusiek. Remont zakończył się jesienią 2008r. 
Kontynuacją tej inwestycji jest remont  
ul. Zamkowej i Kościuszki aŜ do skrzyŜowania  
z drogą krajową nr 11. O tym jak będzie wyglądała 
główna ulica naszej gminy opowiedział Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Aby mogło dojść do oczekiwanego przez 
mieszkańców remontu ulicy Zamkowej i Kościuszki, 
gmina musiała zrealizować inwestycję polegającą na 
wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej przy  
ul. Kościuszki. Wykonano przewierty pod drogą – 
taka technologia została narzucona przez 
Wojewódzki Zarząd Dróg. Inwestycję sfinansowano 
ze środków pozabudŜetowych pochodzących  
z umorzenia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach.  
 

Plac budowy został  przekazany przez inwestora 
tj. Wojewódzki Zarząd Dróg do remontu i obecnie 
trwają prace przygotowawcze, polegające na 
budowie kanalizacji deszczowej wzdłuŜ ulicy 
Zamkowej. Będzie to remont kompleksowy, poza 
nową nawierzchnią „naszą” ulicę czeka wiele zmian. 
Zostaną wybudowane nowe chodniki, a stare 
(wykonane z kostki brukowej) będą oczyszczone  
i wyrównane. Od początku ubiegłego roku Urząd 
Gminy zabiegał o wykonanie wysepki zwalniającej 
oraz niektórych odcinków chodników.  

Foto. W trudnych warunkach pomagała nawet odpowiednio 
przystosowana kosiarka. 

O obowiązkach w zakresie utrzymania dróg 
stanowią przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych, natomiast standardy 
utrzymania zimowego określone są w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Nasze drogi gminne 
zaliczają się do III i IV standardu utrzymania 
zimowego dróg. Standardy wyznaczają czas i sposób 
reakcji przy zaistnieniu danego zjawiska 
atmosferycznego.  

 
Opady śniegu utrudniają nie tylko Ŝycie 

kierowcom, ale równieŜ pieszym poruszającym się 
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oraz języku niemieckim i angielskim. Wierszami 
dziękowali swoim dziadkom za ich miłość i opiekę,  
za to, Ŝe u babci jest słodko i pachnie szarlotką. 
Uczniowie klas 2 wcielili się w bohaterów bajki  
o Czerwonym Kapturku. Przedstawili historię 
współczesnej babci, która chętnie odwiedza 
dyskoteki, jeździ na motorze. Niespodzianką dla 
przybyłych gości był pokaz mody w wykonaniu 
najmłodszych uczniów. Dziadkowie mogli poznać 
nowe trendy, które będą panować w 2009 roku.  
 

LAUREACI IX 
MIĘDZYSZKOLNEGO 
KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH  
I GIMNAZJÓW  
 

W dniach 25 - 27 lutego w Gimnazjum w Brynku 
po raz kolejny spotkali się miłośnicy recytacji. 
Dziewiąta juŜ edycja konkursu zgromadziła   
79 uczniów. Jak co roku konkurs odbywał się  
w trzech kategoriach wiekowych. Laureatami 
konkursu w roku 2009 zostali: 
 
Grupa najmłodsza – klasy I – III ze szkół 
podstawowych: 
I miejsce -  Marta Kot  (SP nr 13 Tarn. Góry), 
II  miejsce – Natalia Cyplińska  (SP nr 15 Tarn. Góry), 
III miejsce – Kaja Michaliszn  (SP nr 9 Tarn. Góry), 
                     Natalia Mikołajczyk (SP nr 15 Tarn. Góry), 
WYRÓśNIENIA: 
Marcelina Basan  (SP nr 13 Tarnowskie Góry), 
Daria Bal  (SP Tworóg). 
 
Grupa  starsza – klasy  IV – VI ze szkół podstawowych: 
I miejsce – Dominika Głowaty  (SP  w Zendku), 
II miejsce  -  Michalina Nowaczyk (SP nr  15 w Tarn. 
Górach), 
III miejsce –  Julia Gnielczyk (SP w  Krupskim  Młynie), 
WYRÓśNIENIA: 
Tomasz Suchowiecki (SP nr 5 w Tarn. Górach), 
Julia Banasik (SP nr 15 w Tarn. Górach). 
 
Grupa najstarsza – gimnazjaliści: 
I miejsce – Michał Goj (Publiczne Gimnazjum nr 5 w Tarn. 
Górach), 
II miejsce – Paulina Tarnaska (Salezjański Zespół Szkół   
                    w Tarn. Górach), 
                    Katarzyna Kowalczuk (Publiczne Gimnazjum 
                    nr 3 w Tarn. Górach), 
III miejsce – Karolina Ślęzok (Publiczne Gimnazjum nr 3  
                     w Tarn. Górach), 
                     Nikodem Biczysko (Gimnazjum w Krupskim  
                     Młynie), 
WYRÓśNIENIA: 
Justyna  Cesarz (Gimnazjum w Brynku), 
Barbara  Pyka (Publiczne Gimnazjum nr 3 w Tarn. 
Górach), 
Marlena  Biel (Salezjański Zespół Szkół w Tarn. Górach), 
Klaudia  Kot  (Publiczne Gimnazjum  nr 1 w Tarn. Górach). 
 

Część wniosków zaakceptowano.  
 

W ubiegłym roku podczas inwestycji polegającej 
na wymianie nowych opraw oświetleniowych, zrodził 
się pomysł by firma Vattenfall dokonała 
kompleksowej wymiany całej sieci 
elektroenergetycznej w centralnej części Tworoga na 
kablową ziemną. Dzięki staraniom Urzędu Gminy 
firma Vattenfall zaakceptowała pomysł i jest w trakcie 
pracy nad projektem przebudowy sieci elektryczno – 
energetycznej. Przy okazji wykopów planuje się 
ułoŜenie kabla światłowodowego, który umoŜliwi  
w przyszłości zainstalowanie monitoringu. DąŜy się 
równieŜ do tego, by wymienić wzdłuŜ ulicy lampy na 
estetyczne, nawiązujące do tych przed Urzędem 
Gminy, czy przed budynkiem Banku Spółdzielczego. 
Po zakończeniu prac budowlanych, w ramach 
upiększania miejscowości, zostanie 
zagospodarowany skwerek - „trójkąt” przed hotelem 
Adler. W ten sposób zdecydowanie polepszy się 
wizerunek centrum Tworoga oraz komfort poruszania 
się po nim.  
 

Planowany termin zakończenia tego 
przedsięwzięcia to 30 września 2009r. Do tego czasu 
mieszkańcy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość  
i przygotować się na spore utrudnienia. Na pewno 
trzeba się spodziewać problemów z przejazdem,  
a takŜe w związku z przebudową sieci elektrycznej, 
odłączeń od dostaw energii elektrycznej. Mieszkańcy 
domostw przy ulicy Zamkowej muszą się 
przygotować do przepięcia z linii napowietrznej na 
kablową ziemną. Trwającą inwestycję moŜna 
porównać do remontu mieszkania – nigdy nie jest 
przyjemny, jednak jak miło jest usiąść w nowym  
i czystym pokoju. Podobnie będzie z naszym 
centrum, juŜ za jakiś czas będzie miło po nim 
spacerować. Przebudowa ulicy to jedyny moment,  
w którym moŜna pozbyć się starej sieci elektrycznej 
tzn. paskudnych „pajęczyn” kabli, gdyŜ zostaną 
ukryte w ziemi. Po wykonaniu kompleksowego 
remontu drogi moŜna na długo tym zapomnieć.  
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
 

Kto opowie bajkę lepiej niŜ babcia? Kto otrze 
łezkę, gdy ci smutno – oczywiście babcia, 
babunia kochana… 
 
12 lutego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworogu 
zaprosiły swoje babcie i dziadków na uroczystość  
z okazji ich święta przypadającego 21 stycznia. 
Uroczystość odbyła się w późniejszym terminie, 
poniewaŜ w styczniu panowała grypa i duŜo dzieci 
przebywało w domu. 
 

Przybyłych na uroczystość seniorów 
przywitała pani dyrektor Małgorzata Ziaja oraz wójt 
gminy, Eugeniusz Gwóźdź. Wójt w przemówieniu 
wspomniał historię zegara umieszczonego na 
murach szkoły, a takŜe o swoich młodzieńczych 
latach, gdy uczęszczał do szkoły. Przedstawiciele 
klas 4 zaśpiewali kolędy w gwarze śląskiej 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 



 16 

 

  

KURIER 
TWG 

SPORT TO ZDROWIE 
 

Niewielu zdaje sobie sprawę ze znaczenia tej 
maksymy. Wielu z nas zaniedbuje codzienną 
gimnastykę z powodu braku czasu. Warto jednak 
głębiej zastanowić się nad rolą sportu w naszym 
Ŝyciu.  
 

Współczesny, siedzący tryb Ŝycia, a takŜe wiele 
współczesnych schorzeń nieodłącznie wiąŜą się  
z brakiem aktywności fizycznej. Wbrew pozorom 
wypoczynek niekoniecznie musi polegać na 
oglądaniu telewizji bądź czytaniu ksiąŜki. 
Szczególnie polecany jest tzw. aktywny wypoczynek, 
który ma szczególnie korzystny wpływ na nasze 
zdrowie. Poprzez to pojęcie nie naleŜy rozumieć 
wyczynowego uprawiania sportu. Aktywny 
wypoczynek jest korzystnym rozwiązaniem nawet dla 
osób szczególnie nieprzepadających za ćwiczeniami 
fizycznymi. KaŜdy, zwłaszcza w okresie letnim, moŜe 
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Począwszy od 
popołudniowego spaceru (nawet w zimie), 
badmintona, jazdy na rowerze czy pływania. Warto  
o tym pomyśleć w związku ze zbliŜającą się wielkimi 
krokami wiosną. Wskazane jest równieŜ 
podchodzenie do ćwiczeń w sposób przemyślany  
i z odpowiednim przygotowaniem, poniewaŜ tylko 
wtedy wyjdzie nam to na zdrowie i unikniemy 
powaŜnych kontuzji. Jest wiele sposobów na 
poprawienie kondycji czy poprawienie samopoczucia.  

 
Ostatnimi laty w wielu krajach Europy, a takŜe w 

USA, rozwinęła się nowa forma aktywności ruchowej 
zwana Nordic Walking. Za tą nazwą nie kryje się nic 
innego jak tylko naturalny marsz wzbogacony 
techniką odpychania się specjalnie skonstruowanymi 
kijkami od podłoŜa. Dzięki tej technice  angaŜowane 
są górne partie ciała. Konieczne jest w tym miejscu 
podkreślenie uniwersalności tego zjawiska. Takie 
piesze wycieczki mogą wykonywać zarówno osoby 
młode jak równieŜ starsze, niezaleŜnie od pory dnia  
i roku. W Polsce na razie  niewielu wie o istnieniu 
tego zjawiska, jednak z czasem powinno się to 
zmienić. U podłoŜa popularności tej dyscypliny leŜą 
na pewno: umiejętne uŜycie kijów oraz korzystne 
odciąŜenie nóg i całości obciąŜenia związanego  
z ruchem rąk i górnej części ciała. Ponadto Nordic 
Walking redukuje obciąŜenia stawu skokowego, 
kolanowego, biodrowego jak równieŜ kręgosłupa, co 
jest szczególnie istotne dla osób po operacjach lub 
ze zwyrodnieniami. Istotnym aspektem tejŜe 
dyscypliny jest poprawienie krąŜenia, pobudzenie  
90% mięśni i spalanie aŜ o 100 % więcej kalorii. 
Ogólnie rzecz biorąc, sport winien być waŜnym 
elementem naszego Ŝycia, szkoda tylko, Ŝe dla wielu 
dorosłych osób pozostaje on tylko wspomnieniem lat 
młodości. WaŜne jest dbanie o młodzieŜ i dzieci.  

Obecnie nasila się zjawisko unikania ćwiczeń na 
lekcjach wychowania fizycznego w szkołach,  
po prostu lekcewaŜenie tego przedmiotu, który  
w naszej świadomości uwaŜany jest jako „mniej 
istotny” - co niechybnie pociąga za sobą same 
negatywne konsekwencje, od zdrowia, po ogólny 
poziom sportu w naszym kraju. Pozostaje mieć 
nadzieję, Ŝe świadomość konieczności dbania  
o własny rozwój fizyczny będzie stale rosnąć.  
Bo w końcu, tak niewiele trzeba, by choć trochę 
poprawić swoje zdrowie.     

SP TWORÓG NA SPORTOWO 
W sobotę 14 lutego 2009r. Szkoła Podstawowa 

w Tworogu była bazą dwóch znaczących imprez: 
"XII Mroźnych Marszów na Orientację" oraz "VII 
Rajdu Ziemi Lubliniecko - Koszęcińskiej".  
W zawodach brali udział uczniowie tworoskiej 
szkoły: Rafał Gad, Marek Skolik i Mateusz Pyka, 
zajmując III miejsce. Koordynatorem imprezy był 
Ryszard Królicki. 
 

26 lutego i 2 marca 2009 r. w Szkole 
Podstawowej w Tworogu odbyły się Finały Powiatu 
Tarnogórskiego w Koszykówce Chłopców  
i Dziewcząt. Uczniowie i uczennice Ryszarda 
Królickiego zdobyły tytuł Mistrza Powiatu oraz 
zdobyli dwa puchary ufundowane przez Prezesa 
Banku Spółdzielczego w Tworogu. W turnieju, 
prócz naszej szkoły, udział wzięły Szkoły 
Podstawowe z Krupskiego Młyna, Kalet oraz 
Szkoły podstawowe nr 1 i nr 4 z Radzionkowa. 
Zwycięskie druŜyny pojadą na finał rejonu. 
 

SPORT 


