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Poniedziałek, 12 października 2009 
Nr 20, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 500 szt. 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

Zapach ogniska i pieczone 
kartofle - czyli uroki jesieni  
z TWG Kurierem 

STR. 9 

TWG KURIER 
 
 
Prawnik 
Sprawiedliwa kara według 
polskiego prawa karnego 

STR. 4 
  

Pod lupą 
- Ranking najbardziej popularnych 
nauczycieli w gminie 
- Ciepła sauna na chłodniejsze dni 
 

STR. 5 
Kulturalnie 
- Historia poczty w Tworogu 
- Co wybudował Andreas 
Marschollek? 
- Spotkanie z pisarką 
- Maria Kaczyńska i mieszkanki 
Nowej Wsi na wspólnym zdjęciu! 
- Pamiętając o zasłużonych dla 
gminy, których nie ma już wśród 
nasG 
 

STR. 7 

Na bieżąco 
- 70 rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej 
- Zaległości czynszowe a eksmisja 
- Kto będzie odpowiadał za 
porządek na boisku w Tworogu 
 

STR. 14  

Sport 
- Gimnazjada – biegi przełajowe  
w Brynku 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Przekazujemy na Wasze ręce kolejny numer 
miesięcznika Gminy Tworóg. Październik jest 
ważnym miesiącem dla nauczycieli i pracowników 
oświaty. Tej grupie zawodowej dedykujemy dział 
Gmina pod lupą, w którym składamy serdeczne 
życzenia oraz pytamy uczniów o najbardziej 
popularnych nauczycieli. 
 

Z gminnych nowinek przedstawiamy relację  
z Kotowskiego Święta Pieczonego Kartofla,  
z tworoskiego spotkania z pisarką Martą Fox, a także 
z odbytych warsztatów decoupage. Opisujemy 
sukces jaki odniosły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi na dożynkach prezydenckich.  
 

Pan Fryderyk Zgodzaj opowiada historię poczty 
w Tworogu, a także firmy budowlanej Andreasa 
Marchollka.  
 

Nasz prawnik omawia rodzaje kar 
przewidzianych przez polskie prawo za popełnienie 
przestępstwa. Ponadto w 20 numerze Kuriera 
znajdziecie wiele innych ciekawych porad  
i informacji. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZGGGG....GGGGGGGGGG....s.3 
 
PRAWNIKGGGG...GGGGGGGGGGGG..s.4 
- Sprawiedliwa kara 
 
GMINA POD LUPĄGGGGGGGGGGGGG.s.5 
- Dzień Edukacji Narodowej 
- Ośrodek „Brzeźnica” czynny przez cały rok 
 
KULTURALNIEGGGGGGGGGGGGGGGs.7 
- Preußische Post 
- „Połowa na dół” 
- Spotkanie autorskie z Martą Fox 
- Warsztaty decoupage 
- Święto Pieczonego Kartofla w Kotach 
- Korona z Nowej Wsi na Dożynkach Prezydenckich 
- Kurs Foto, cz. 5 
- TWG Kobieta/Mężczyzna 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEŻĄCOGGGGGGGGGG...GGG......s.14 
- Nigdy więcej wojny! 
- Eksmisja z mieszkań komunalnych 
- Segregacja odpadów 
- W sprawie porządku na boisku w Tworogu 
- SP Tworóg informuje 
 
SPORTGGGGGGGGGGGGG.GGGGGs.16 
- Gimnazjada 
- SP Tworóg na sportowo 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Izabela Cogiel, Piotr Gansiniec, Hanna Pawełczyk, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 

 
 

 



 3 

 

KURIER 
TWG LISTONOSZ 

DROGA REDAKCJO 
 
Szanowna Pani Redaktor! 
 

Jestem mieszkańcem Tworoga.  
Z zaciekawieniem czytam każdy nr TWG Kuriera.  
Z ubolewaniem stwierdzam jednak, iż niewiele 
piszecie Państwo na temat wyglądu naszej 
miejscowości. Dlatego niniejszym listem chciałbym 
zainicjować kilka tematów. 
 

W pierwszej kolejności bardzo interesująca może 
być historia szkolnego budynku w Tworogu. Kiedy 
został zbudowany? Można by opisać również 
ewentualne jego przebudowy, zmiany przeznaczenia. 
Szkoła to temat sam w sobie ciekawy. Od lat 
mieszkańcy uczęszczają do tej samej szkoły. 
Niejeden raz ci sami nauczyciele uczyli rodziców,  
a potem ich dzieci. Na łamach kuriera mieszkańcy 
mogliby wymieniać własne doświadczenia z lat 
szkolnych, które przecież łączą wszystkich 
mieszkańców. Każdy długoletni mieszkaniec 
uczęszczał przecież do podstawówki. Można by 
powspominać znanych nauczycieli. Moim zdaniem 
trzeba zachęcić mieszkańców naszej miejscowości 
do aktywności w ramach gazety. Przecież TWG 
Kurier jako gazeta samorządowa jest  
miesięcznikiem NAS wszystkich.  
 

Jeżeli już mowa o nas – mieszkańcach gminy, 
nasuwa się kolejna możliwość czynnego 
uczestniczenia mieszkańców w wydawaniu gazety. 
Ponieważ często obywatele naszej gminy są 
mieszkańcami tych terenów z pokolenia na 
pokolenie, z pewnością niejeden z czytelników zna, 
pamięta ciekawe historie na temat wydarzeń na 
terenie naszej gminy. TWG Kurier to możliwość 
podzielenia się takimi historiami z innymi. 
Przykładami takich ciekawych historii mogą być opisy 
kataklizmów mających miejsce w gminie.  
 

Ponadto ciekawa wydaje się propozycja opisania 
zabytków naszej gminy. Niekoniecznie tych 
wpisanych do rejestru zabytków. W centrum Tworoga 
znajduje się pałac, stare kamienice, „Szpitol”, kościół. 
Dosyć stary jest budynek GOK-u. A co  
z zapomnianym budynkiem dworca? Kolej w 
Tworogu to również ciekawy temat. Można by opisać 
od kiedy są tutaj tory, a może zatrzymywały się tutaj 
pociągi w drodze do większych miejscowości?  
(z pewnością jeździło ich kiedyś więcej niż obecnie). 
 

Ostatnim interesującym tematem jest przebieg 
aktualnego remontu w Tworogu. Wiem, że plany 
remontowe były już opisywane na łamach TWG 
Kuriera, jednak remont posuwa się do przodu, widać 
już jego efekty. 

Ciekawi mnie np. z czego zbudowane są czarne 
lampy znajdujące się przy ul. Zamkowej. Dlaczego 
lampy są podwójne? Co z placem przy kościele,  
bo na razie są tam tylko kupki piasku i kamieni oraz 
pełno śmieci? Dlaczego krawężnik przy sklepie GS-u 
jest taki wysoki? Przecież zawsze parkowały tam 
samochody. Zresztą jest tam na to miejsce, wyłożone 
w tej chwili ładną kostką brukową.  
 

Z poważaniem 
mieszkaniec Tworoga 

 (dane do wiadomości redakcji)  
 
Drogi czytelniku,  
 

Dziękujemy bardzo za list pełen ciekawych 
tematów i pomysłów, które w miarę możliwości 
postaramy się zrealizować na łamach miesięcznika 
TWG Kurier.  
 

Tematy związane z historią ciekawych miejsc  
w Gminie realizujemy od samego początku istnienia 
gazety, dzięki pomocy Pana Fryderyka Zgodzaja, 
który chętnie służy nam swoją wiedzą i informacjami. 
Zachęcam Pana do odwiedzenia naszego archiwum 
na stronie internetowej www.twgkurier.pl. W nr 11 
(styczeń 2009) będzie mógł się Pan zapoznać  
z dokładną historią dworca w Tworogu.  
 

Cieszymy się, że porusza Pan sprawę 
aktywności mieszkańców w tworzeniu naszego 
pisma. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
tematów dotyczących życia osób związanych  
z Gminą Tworóg. Chętnie opublikujemy historie 
rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
czy wydarzenia, które pamiętają najstarsi 
mieszkańcy. Jeśli ktokolwiek z naszych czytelników 
chciałby podzielić się taką informacją prosimy  
o kontakt pod numerem telefonu 032 285 74 92 lub 
na adres mailowy twgkurier@poczta.fm. Wiemy, że 
nasza gmina skrywa wiele ciekawych historii, jednak 
bez pomocy mieszkańców trudno nam do nich 
dotrzeć. 
 

W związku z Pana zapytaniami dotyczącymi 
przebudowy centrum Tworoga, informujemy, że po 
zakończeniu remontu, co powinno nastąpić do końca 
października, omówimy szerzej wszystkie wykonane 
prace. Zachęcamy więc do lektury listopadowego 
numeru Kuriera! 

Agata Ziaja 
 

Interesują Cię sprawy twojej miejscowości?  
Chciałbyś się nimi podzielić? 

Napisz do nas! 
 

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 

SPRAWIEDLIWA KARA 
 
Już od czasów starożytnych Państwo 

utrzymywało porządek na swoim terytorium poprzez 
wymierzanie kar za społecznie szkodliwe występki. 
Kary były różnorodne, od kary śmierci poprzez 
obcięcie członków do kary pieniężnej. Kara miała 
stanowić niejako odpłatę za popełniony czyn. Tak 
pojmowana sprawiedliwość ewoluowała na 
przestrzeni wieków. A jak dziś Państwo wymierza 
sprawiedliwość? Poniżej opiszę sankcje grożące za 
popełnienie przestępstwa w Polsce. 
 

Przestępstwa w głównej mierze określone są 
przez Kodeks karny. Kodeks ten przewiduje kary za 
ich popełnienie. Kary są następujące: grzywna, kara 
ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, 
kara 25 lat pozbawienia wolności, kara dożywotniego 
pozbawienia wolności. Polski kodeks karny od 
1997 r. nie przewiduje kary śmierci. Z pewnością 
zaciekawi fakt, iż polskie prawo rozróżnia 3 rodzaje 
kary pozbawienia wolności: kara pozbawienia 
wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności  
i dożywotniego pozbawienia wolności. Dwie ostatnie 
to najsurowsze kary przewidziane przez polskie 
prawo za najcięższe przestępstwa m. in. zabójstwo, 
zamach stanu, zamach na życie Prezydenta RP. 
Kara pozbawienia wolności jest wymierzana  
w miesiącach i latach, maksymalnie do 15 lat. Nie 
jest zatem tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
za popełnienie jednego lub kilku przestępstw można 
dostać karę 20, 50, 80 czy 100, a nawet więcej lat 
więzienia. W naszym kraju sąd może wymierzyć karę 
od miesiąca do 15 lat, 25 lat albo dożywotniego 
pozbawienia wolności. Nie ma wymiaru pośredniego, 
tj. kary 20 lat, 30 i innych. Zostawmy jednak 
najcięższe kary, sądy bowiem stosują takowe 
niezmiernie rzadko. Kara pozbawienia wolności to  
w polskich realiach najbardziej „popularna” kara za 
popełnienie przestępstwa. W tym miejscu należy 
przybliżyć instytucję warunkowego zawieszenia 
wykonania tej kary, tzw. „zawiasy”. W przypadku 
drobniejszych przestępstw, sąd w momencie 
stwierdzenia winy za popełnienie przestępstwa, ma 
prawo orzec karę pozbawienia wolności  
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. 
Stosując taką karę sąd określa jej wymiar  
(w miesiącach i latach – maksymalnie 2 lata) oraz 
długość okresu zawieszenia, zwanego okresem 
próby. Okres ten biegnie od momentu 
uprawomocnienia się wyroku skazującego. W czasie 
jego trwania ten kto popełnił przestępstwo jest „pod 
obserwacją” prawa i zobligowany jest do 
przestrzegania porządku prawnego. W przypadku 
naruszenia tego porządku skazany musi liczyć się  
z możliwością pójścia do więzienia i koniecznością 
odbycia orzeczonej wcześniej kary.  

Praktyka w takich sprawach wygląda 
następująco. Pewna osoba dokonała drobnej 
kradzieży z włamaniem. Był to incydent i pierwsze 
przestępstwo tej osoby. Ponieważ została złapana na 
gorącym uczynku przyznała się do winy i sąd skazał, 
biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, ją na karę 
6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Niestety ta sama 
osoba po roku czasu od skazania brała udział  
w kolejnym włamaniu. W tym momencie sąd, który 
wcześniej skazał taką osobę, otrzymując informacje 
o ponownym popełnieniu przestępstwa, na dodatek 
takiego samego rodzaju, jest zobligowany zarządzić 
wykonanie wcześniej orzeczonej kary. Nasz bohater 
pójdzie więc na 6 miesięcy „do paki”. Gdyby 
zachowywał się zgodnie z prawem przez 2 lata, jego 
skazanie uległoby zatarciu i byłby on traktowany jako 
osoba nigdy nie karana. Zawieszenie wykonania kary 
jest instytucją szeroko stosowaną w praktyce, 
głównie względem osób nigdy wcześniej niekaranych 
oraz przestępców młodocianych. Należy ocenić 
pozytywnie takie rozwiązanie. Osoba skazana na 
karę w zawieszeniu, jeżeli wyniesie nauczkę  
z postępowania karnego przeciwko niemu, 
praktycznie nie odczuje żadnych negatywnych 
skutków swojego zachowania. Jednak gdy jego 
działania przestępcze się powtórzą, poniesie 
zasłużoną karę.  
 

Kolejna kara, która niestety nie jest zbyt często 
stosowana w polskiej praktyce, to kara ograniczenia 
wolności. Jest to kara, która polega na wykonywaniu 
nieodpłatnie prac społecznych. Wymierzana jest  
w miesiącach: od 1 do 12. Zwykle jednak zdarza się, 
że osoba skazana na taką karę nie stawia się do 
pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, mimo tego, 
że praca zwykle nie jest ciężka i ma być wykonywana 
w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Jest to 
stosunkowo niewiele w porównaniu do  
40 godzinnego tygodnia pracy zwykłego pracownika. 
Nasi przestępcy są leniwi i wolą karę „odsiedzieć”. 
Należy pamiętać, że najłagodniejsze kary, tj. kara 
ograniczenia wolności i kara grzywny, wobec braku 
możliwości wyegzekwowania obowiązku pracy lub 
zapłaty, może zostać zamieniona na karę 
pozbawienia wolności. Ostatnia z przewidzianych 
naszym prawem kar to grzywna. Jest to kara 
pieniężna – uiszczana na rzecz Państwa odpłata za 
popełnienie przestępstwa. Według obecnej regulacji 
jest ona wymierzana w stawkach dziennych. Każda 
stawka dzienna obejmuje kwotę pieniężną  
w wysokości 10 – 2000 zł. Najniższa liczba stawek 
dziennych wynosi 10, najwyższa natomiast 360. 
Wysokość grzywny to wynik pomnożenia liczby 
stawek dziennych z kwotą tej stawki. Tak np. osoba 
skazana na grzywnę 20 stawek dziennych po 50 zł 
każda, będzie musiała zapłacić 1000 zł.  

 
Łukasz Frączek 

TWG PRAWNIK 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

Anna Rogala – Goj 
 
Od 23 lat uczy języka polskiego na terenie naszej 

gminy. W Gimnazjum w Brynku pracuje od 10 lat. Jej 
lekcje to przede wszystkim aktywne formy pracy  
z młodzieżą. - Uczę wrażliwości przez sztukę – mówi 
o sobie pani Goj. Jej zdaniem w pracy nauczyciela 
najważniejsza jest wiarygodność i poważne 
traktowanie ucznia. Oprócz zajęć lekcyjnych pani 
Anna prowadzi koło teatralne, gazetkę Gimiś, chętnie 
angażuje się w organizację konkursów literackich  
i recytatorskich, stara się zarazić młodzież swoją 
pasją. 

Aleksandra Paździor 
 

Nauczycielka przyrody oraz wychowania 
fizycznego. W szkole w Boruszowicach pracuje od 
2000 roku. Pani Ola w szkole oprócz zajęć 
lekcyjnych prowadzi SKS oraz koło taneczne. Mimo 
trudnych warunków do realizowania zajęć  
z wychowania fizycznego, pani Paździor potrafi 
zainteresować naszych uczniów sportem. Jest 
bardzo zaangażowana, często szuka nowych 
rozwiązań, tak by uatrakcyjnić dzieciom zajęcia – tak 
o nauczycielce opowiada Dyrektor Szkoły, Danuta 
Wiśniowska. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

14 października to dzień, w którym szczególną uwagę poświęca się pracy nauczycieli oraz pracowników 
zatrudnionych w placówkach oświatowych. Każdy kto zakończył już swoją edukację wie doskonale, że wiedzę 
jaką posiada nie zawdzięcza tylko i wyłącznie własnej nauce, ale w równym stopniu nauczycielom. Od 
wczesnych lat dzieciństwa wychowawcy w przedszkolu, a następnie w szkole kształtują nasze charaktery, 
rozbudzają nasze zainteresowania, budują wiedzę o otaczającym świecie.  
 

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej  
w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja była pierwszą w Europie świecką 
instytucją zbliżoną kompetencjami do dzisiejszego Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 

W szkołach i przedszkolach naszej gminy zatrudnionych jest 110 nauczycieli (21 w 4 przedszkolach i 89  
w 4 szkołach) oraz 49 pracowników obsługi. Emerytowanych pracowników placówek oświatowych Gminy 
Tworóg jest 81. Wszystkim byłym i obecnym pracownikom przedszkoli i szkół naszej gminy składamy serdeczne 
życzenia zdrowia, radości, a przede wszystkim zadowolenia z wykonywanej pracy. 
 

Z okazji święta edukacji przeprowadziliśmy w szkołach na terenie gminy ranking na najpopularniejszego 
nauczyciela w szkole. W ankiecie brali udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych oraz wszyscy 
uczniowie Gimnazjum w Brynku. Uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych w ramach nauczania 
zintegrowanego, pracują tylko ze swoim wychowawcą, dlatego też nie brali udziału w ankiecie. W liczeniu 
głosów pomagali przedstawiciele samorządów szkolnych.  
 
Oto wyniki ankiety, w której pytaliśmy uczniów o najbardziej popularnego nauczyciela w szkole: 
 

GIMNAZJUM W BRYNKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH 
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TWG KURIER – GMINA POD LUPĄ 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU OŚRODEK „BRZEŹNICA” 
CZYNNY PRZEZ CAŁY ROK 
 

Chociaż zakończył się sezon letni, wypuszczono 
już wodę z basenów, Ośrodek Wypoczynkowy 
„Brzeźnica” oferuje atrakcje również na chłodniejsze 
pory roku.  
 

Na spragnionych ciepła czeka sauna fińska. 
Domek wyposażony w saunę, pomieszczenie 
wypoczynkowe oraz łazienkę i może pomieścić od 8 
do 10 osób. Koszt wynajęcia domku, to 60zł za 
godzinę. 

Ryszard Królicki 
 

To doświadczony nauczyciel z 30 letnim stażem 
pracy. Od 24 lat pracuje w Szkole Podstawowej  
w Tworogu. Początkowo uczył historii i wychowania 
fizycznego. Od wielu lat prowadzi zajęcia z wf  
i SKS. Pod jego opieką uczniowie szkoły zdobywali  
i zdobywają nadal medale i puchary w różnych 
dyscyplinach sportowych. Chętnie udziela się jako 
wychowawca i opiekun na zorganizowanych 
wyjazdach. Obecnie pełni również funkcję Zastępcy 
Dyrektora Szkoły. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJSCE 

Monika Czierpka  
 

Nauczycielka języka polskiego, w szkole  
w Wojsce pracuje drugi rok. Jest wychowawcą dwóch 
klas: 6a i 6b. Bardzo dobrze mi się pracuje w tej 
szkole – uśmiecha się skromnie pani Monika. Pani 
Czierpka, to nauczycielka z powołania. Jest rzetelna  
i konsekwentna w działaniach, dzięki czemu cieszy 
się zaufaniem uczniów. Lubiana przez rodziców  
i grono pedagogiczne, chętnie angażuje się w życie 
szkoły – tak o Monice Czierpce opowiada Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce, 
Małgorzata Kiszkis. 
 

Dobrym pomysłem na jesienną czy zimową 
zabawę może być również spotkanie przy ciepłej 
kiełbasce pod drewnianą wiatą na terenie Ośrodka. 
Do dyspozycji gości jest sprzęt grający, wzmacniacz  
i kolumny.  Koszt wynajęcia wiaty to 100zł. 
 
BLIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAJMU 

MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM: 

603 287 728 

Foto. Hawaje? Nie, to pokój do wypoczynku dla gości 
korzystających z sauny fińskiej. 

Foto. Nowa sauna w Ośrodku może pomieścić ponad osiem 
osób. 
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PREUßISCHE POST 
 

W związku z tym, iż Poczta w Boruszowicach, 
która jest filią Urzędu Pocztowego w Tworogu, 
przeżywa kryzys, kilka słów historii  
o tworogowskiej placówce. 
 

kanclerzem był Otto von Bismarck, który zjednoczył 
poszczególne placówki. 
 

Od 1877 r. podjęto próby zainstalowania telefonu 
Bella. Po osiągnięciu w 1880r. pozytywnych 
wyników, poczta przyjęła nazwę „Reichs – Post und 
Telegraphenverwaltung”. Obecny budynek poczty  
w Tworogu został wybudowany w czasach 
Bismarcka, tylko że był o połowę krótszy. Dzisiejszy 
wygląd zawdzięcza nowemu właścicielowi, który kupił 
go w 1906 r. i rozbudował, a w nowodobudowanej 
części mieści się teraz Urząd Poczty Polskiej.  
 

Fryderyk Zgodzaj 
 

„POŁOWA NA DÓŁ” 
 

Naprzeciw poczty został zbudowany w 1913r. 
obszerny, jednopiętrowy budynek. Właścicielem był 
Andreas Marschollek, mistrz budowlany, prowadzący 
znany w okolicy zakład usługowy. Jego firma 
stawiała różne rodzaje budowli w wykonaniu 
całkowitym „pod klucz”. Zatrudniał wszystkich 
fachowców jacy byli niezbędni przy budowie domu, 
t.j. murarzy, cieśli, stolarzy, dekarzy, ślusarzy  
i innych. W latach dwudziestych ubiegłego wieku za 
domem postawił tartak. W ten sposób nie musiał już 
kupować drzewa do robót ciesielskich  
i wykończeniowych. Zatrudnienie w tym czasie 
zawdzięczało mu ponad 60 osób. 
 

Dalszy rozwój firmy przypada na czas, kiedy 
zatrudnienie w niej znalazł architekt Josef Dressler, 
który w późniejszym czasie został zięciem 
Marschollka. Współpraca zazębiała się idealnie, zięć 
projektował śmiałe rozwiązania, a teść je realizował. 
Większość budynków w Tworogu jest dziełem tejże 
firmy. Do bardziej okazałych należą między innymi 
nowa szkoła, remiza strażacka, sala Gminnego 
Ośrodka Kultury i apteka.  

 
Ze względu na dobrą renomę, firma otrzymywała 

zamówienia na większe inwestycje do których należą 
dworce kolejowe w Zawadzkiem, Miedarach  
i Zbrosławicach oraz kolonia robotniczych domków  
w Łabędach. Z tego czasu zachowała się w pamięci 
najstarszych murarzy anegdota: 
„Na budowę przywieziono materiał budowlany, który 
trzeba było rozładować.  
Murarze pracowali wewnątrz budynku i tego nie 
widzieli. Wtedy przyszedł Marschollek i zawołał  
z dołu: 
- Ilu chłopów do góry? 
-Trzech - padła odpowiedź. 
-To połowa na dół - zdecydował szef. Tu nastąpiło 
zakłopotanie, jak nie urazić szefa, jak pójdzie jeden 
to będzie za mało, jak dwóch to będzie za dużo”. 
 
  

KULTURALNIE 

Zorganizowana Poczta Pruska została założona 
jeszcze podczas trwania wojny 30–letniej. 
Założycielem był „Kurfürst” (tytuł książąt niemieckich, 
którym przysługuje prawo wybierania cesarza) 
Friedrich Wilhelm von Preußen, który uruchomił 
21.04.1646r. regularne urzędy pocztowe w Berlinie, 
Münster i Osnabrück. Ponad pół wieku później 
działała już poczta w Tarnowskich Górach.  
W księgach archiwalnych znajduje się następujący 
zapis: „w dniu 22.09.1713r. brał udział w pielgrzymce 
do Częstochowy Bernhard Petrasch, cesarski mistrz 
pocztowy z Tarnowskich Gór”. 
 

Największe zasługi w rozwoju Poczty przypisuje 
się synowi krawca Heinrichowi von Stephanowi, który 
zaczynał w 1848r. karierę jako pisarz pocztowy,  
a w 1870r. został awansowany na Generalnego 
Dyrektora Poczty Pruskiej. To właśnie on uruchomił 
09.10.1874r. w 22 krajach obustronne usługi 
pocztowe, a także jest wynalazcą kartki pocztowej.  
 

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze usługi 
pocztowe w Tworogu zostały zapoczątkowane wraz  
z uruchomieniem kolei w 1857 roku. Na mapie 
pocztowej z 1852r. Tworóg nie był oznaczony jako 
miejscowość posiadająca taką placówkę. Udało się 
jednak odnaleźć prostokątną pieczęć z 23.07.1860r., 
która była umieszczona na liście wysłanym  
z Tworoga do „das Königliche Landrathsamt in 
Kamienitz”. Jest to dowód na to, że w tym czasie były 
tu na pewno świadczone usługi pocztowe. Według 
mapy z 1867r. Tworóg miał już łączność  
z Zawadzkiem, Tarnowskimi Górami, Lublińcem, 
Koszęcinem i Częstochową, a od 1876r. dodatkowo z 
Lisowem i Boronowem. 

 
Tam gdzie nie można było dostarczyć przesyłki 

koleją rozwożono je dyliżansami. W tym czasie 
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Marta Fox napisała już ponad trzydzieści książek, 
jednak najbardziej znana jest ze swoich pierwszych 
powieści Magda. doc. czy Paulina. doc. Autorka  
w swoich powieściach porusza trudne problemy 
nastolatków. Wspomniana już książka Magda. doc. 
wydana została w 1994 roku, mimo to nadal jest 
chętnie czytana przez młodych ludzi. Pani Marta 
pisze głównie o dorastaniu młodzieży, opisuje ich 
perypetie, życiowe zakręty. Swoje powieści kieruje 
głównie w stronę nastolatków, jednak każdy rodzic 
powinien przeczytać chodziaż jedną powieść tej 
pisarki. Dowie się wtedy na jakie trudności jest 
narażona współczesna młodzież.  

 
Spotkanie z pisarką to część cyklicznych spotkań 

autorskich w ramach projektu Czytam więc jestem. 
Czytam więc tworzę zorganizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach. Marta 
Fox  spotykając się z uczniami naszej gminy, 
opowiedziała jak pisze swoje powieści. - Jak 
zaczynam pisać powieść, to zawsze mam już  
w głowie ułożoną całą historię, wiem o czym będzie 
książka. Kiedy siadam do pisania to ciężko oderwać 
mnie od pracy. Tak jak górnik fedruje w kopalni, tak 
ja kopie w słowach – opowiada o sobie pisarka. 
Mamy nadzieję, że Pani Marta jeszcze nie raz 
odwiedzi naszą gminę. 

 

WARSZTATY DECOUPAGE 
 
26 września w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Tworogu odbył się kurs decoupage. Zajęcia 
prowadziła Dagmara Gediga–Kuta, wieloletnia fanka 
zdobienia techniką decoupage. Pani Dagmara 
opowiedziała historię powstania decoupage’u, 
pokazała swoje arcydzieła: wielkanocne jajka oraz 
lustra. Kursantki uczyły się zdobienia na ramach  
z lustra. Z wielkim zapałem wycinały z serwetek 
rozmaite wzory, kleiły oraz cieniowały swoje dzieło. 
 

Jeśli jesteś zainteresowana decoupagem 
zapraszamy na wystawę, która odbędzie się  
16 października w GOK-u podczas przygotowań do 
sylwestra (zobacz str. 12). 

 

Dom wybudowany przy poczcie spełniał funkcję 
administracyjno-mieszkaniową. Na parterze mieściła 
się siedziba firmy i filia gliwickiego banku,  pod 
nazwą: „Kreissparkasse zu Gleiwitz-Filiale Tworog” 
później,Kreissparkasse zu Gleiwitz-Hauptzweigstelle 
Horneck”. Piętro było zamieszkałe przez rodzinę 
Marschollka. 
 

Tartak prosperował dobrze, bo miał umowę  
z ks. zu Hohenlohe na obróbkę drzewa z jego lasów. 
Siłą napędową była lokomobila o mocy 85 KM. 
Każde rozpoczęcie, przerwa i zakończenie pracy było 
sygnalizowane przez buczek parowy, który był 
słyszalny przy dobrej pogodzie nawet w Koszęcinie. 
Na wyposażeniu tartaku były 3 traki firmy Hoffmann, 
heblarka 4 stronna, obrzynarka podwójna                    
i pojedyncza, 2 piły wahadłowe i należycie 
wyposażony park maszynowy. Po przejściu frontu 
tartak został upaństwowiony i ponownie uruchomiony 
w kwietniu 1945r.   

Fryderyk Zgodzaj 
 

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z MARTĄ FOX 
 

W zwiewnej, kwiecistej spódnicy  
z uśmiechem na twarzy zawitała do naszej 
biblioteki Marta Fox. Pisarka po raz trzeci 
zagościła w naszej gminie, tym razem promując 
swoją najnowszą powieść Kobieta zaklęta  
w Kamień.  
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ŚWIĘTO PIECZONEGO 
KARTOFLA W KOTACH 
 

Jesienne dni, to nie tylko chłód, szaruga i chlapa, 
ale także piękna złota polska jesień i związane z nią 
atrakcje. Mieszkańcom terenów wiejskich początek 
jesieni może kojarzyć się z wykopkami i ze smakiem 
pieczonych w ognisku kartofli. Chociaż rolników  
w naszej gminie coraz mniej, członkowie 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Sołectwa Koty 
postanowili przypomnieć mieszkańcom smak jesieni  
i pieczonych ziemniaków. 
 

KORONA Z NOWEJ WSI  
NA DOŻYNKACH 
PREZYDENCKICH 
 

Po zdobyciu pierwszego miejsca na 
Dożynkach Wojewódzkich, nowowiejska korona 
żniwna  reprezentowała województwo śląskie na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale koło 
Tomaszowa Mazowieckiego. 
 

Chociaż obchody święta planów odbyły się  
w niedzielę 20 września, to już w sobotę na stadionie 
Centralnego Ośrodka Sportu w Spale trwały 
przygotowania. W skład śląskiej grupy wieńcowej 
wchodziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej 
Wsi, przedstawiciel Marszałka województwa 
śląskiego – Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów 
Wiejskich Robert Karpeta, radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Marek Migas oraz 
przedstawiciel gminy Świerklaniec, w której odbyły 
się dożynki wojewódzkie - Michał Szymroszczyk. 
 

W sobotę 26 września na placu przy przedszkolu 
w Kotach zorganizowano Święto Pieczonego 
Kartofla. Przybyłych bawił Marek Biesiadny, który 
przygotował konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Wieczorem goście tańczyli w rytm muzyki zespołu 
Blue Boys.  

Oprócz występów przygotowano ziemniaczaną 
ucztę dla podniebienia. Na każdego czekały 
bratkartofe, kolejnym ziemniaczanym przysmakiem 
okazały się placki, a w ognisku - jak przystało na 
takie święto – dopiekały się tradycyjne kartofle. 
 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
Sołectwa Koty, Rada Sołecka z Kotów, Gminny 
Ośrodek Kultury Twarogu, Starostwo Tarnowskie 
Góry dziękują wszystkim za dobrą zabawę! 
 

Na znak żałoby śląską koronę zdobił kir – czarna 
wstęga przypominała zebranym o tragedii jaka 
wydarzyła się w piątek 18 września w Kopalni Wujek 
w Rudzie Śląskiej. - W związku z niedzielną 
uroczystością, w sobotę organizatorzy przygotowali 
dla nas małe szkolenie, tak żeby grupy 
reprezentujące województwa wiedziały jak się 
ustawić w korowodzie, poznałyśmy harmonogram 
uroczystości – opowiada Regina Mika, Sołtys Nowej 
Wsi. Dożynki Prezydenckie rozpoczęto o godzinie 
10:30 mszą świętą w Kościele w Spale. Mszę 
odprawił Biskup Diecezji Łowickiej ks. Biskup 
Ordynariusz Andrzej F. Dziuba. Po mszy spod 
kościoła wyruszył uroczysty pochód, który otwierała 
para prezydencka, następnie w korowodzie szły 
korony niesione przez delegacje poszczególnych 
województw. Nowowiejską koronę niosły panie z Koła 
Gospodyń ubrane w tradycyjne śląskie stroje, w 
większości uszyte przez Marię Makowską, członkinię 
Koła. - Bardzo miłym dla nas akcentem był przyjazd 
starszego małżeństwa z Tomaszowa Mazowieckiego 

Foto. Panie z Koła Gospodyń z Nowej Wsi z Marią 
Kaczyńską. 
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„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie 
zostawiając śladów, które polecać będą 
naszą pamięć potomności” 
Napoleon Bonaparte 
 
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada 
spotkamy się na cmentarzach po to by pomodlić się 
za zmarłych bliskich.  W tym dniu warto również 
wspomnieć osoby, które swoją pracą przyczyniły się 
do rozwoju naszej „małej ojczyzny”. W naszej gminie 
od 1997 roku prowadzona jest Gminna Księga 
Zasług, która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone 
dla terenu Gminy Tworóg. Wśród 30 wyróżnionych 
wpisem osób, znajdują się nazwiska ludzi, których 
nie ma już z nami, pozostawili jednak po sobie 
pamięć i uznanie mieszkańców. Przypominając ich 
zasługi chcielibyśmy zapalić symboliczny znicz 
wyrażający naszą pamięć i wdzięczność.  
 
Jan Dramski ur. 27.01.1933 zm. 23.07.2000 
(wpisany do GKZ  30.12.1997) – w dowód uznania 
ponad półwiecznej aktywnej, bezinteresownej służby 
w szeregach Gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 
 
Andrzej Jaksa ur.10.11.1909 zm.09.11.2000 
(wpisany do GKZ  29.12.1999) – za 70letnią czynną 
służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu. 
 
Józef Łucki ur.26.02.1921 zm.02.12.2001 (wpisany 
do GKZ  29.12.1999) – za półwieczną pracę 
wychowawczą na terenie Gminy Tworóg, która  
w sposób zasadniczy wpłynęła na efekty w dziedzinie 
oświaty. 
 
Grażyna Osowska ur.23.10.1954 
zm.23.06.2001(wpisana do GKZ  28.12.2001) – za 
wieloletnie poświęcenie i wybitną działalność na 
rzecz Naszej Małej Ojczyzny, a w szczególności za 
działania dla rozwoju oświaty Gminy Tworóg.  
 
Marian Galios ur.26.04.1946  zm.17.01.2001 
(wpisany do GKZ  28.12.2001) – za wieloletnie 
poświecenie i wybitną działalność na rzecz Ojczyzny, 
Powiatu, a w szczególności za ogół działań dla 
rozwoju Gminy Tworóg. 
 
Zdzisława Śliwa ur.21.09.1930 zm.26.11.2002 
(wpisana do GKZ  28.12.2001) – za wieloletnią 
działalność na rzecz ochrony zdrowia i kreowania 
wzoru pracownika służby zdrowia. 
 
Walburga Erlekampf ur. 03.05.1925 zm.11.09.2009 
(wpisana do GKZ  11.10.2002) – za wieloletnią 
działalność społeczną na rzecz Gminy Tworóg,  
a w szczególności za całokształt działań na rzecz 
zachowania naszego dziedzictwa i historii. 
 
Marek Dryfik (wpisany do GKZ  11.10.2002) – za 
długoletnią opiekę, wsparcie i koordynację 
działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych 
Gminy Tworóg. 
 

na stadion do Spały tylko po to, żeby z bliska 
obejrzeć naszą koronę, którą widzieli w transmisji 
telewizyjnej. Gratulowali nam kunsztu wykonania  
i uznali naszą koronę za najpiękniejszą – opowiada 
Przewodnicząca KGW Nowa Wieś, Danuta Elwart. 
Na stadionie wszystkie korony wraz z grupami 
wieńcowymi prezentowały się przed parą 
prezydencką. Podczas uroczystości zostały 
ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę 
żniwną. I miejsce zdobyła korona z województwa 
świętokrzyskiego. Korona wykonana przez 
mieszkanki Nowej Wsi zdobyła miejsce VII, otrzymała 
wyróżnienie, a jej twórczynie gratyfikację pieniężną 
od Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w wysokości 
2 000,00 zł. - Udział w dożynkach krajowych,  
a szczególnie reprezentowanie naszej gminy, 
powiatu tarnogórskiego i województwa śląskiego był 
dla nas prawdziwym zaszczytem – mówi Pani Elwart. 
 

Redakcja TWG Kuriera składa gratulacje Paniom  
z Koła Gospodyń Wiejskich i życzy wiele zapału  
i dalszych sukcesów w ich działalności. 
 

PRZYGOTOWANIA DO 
SYLWESTRA 

Chcesz ładnie wyglądać w tą jedyną 
niezapomnianą noc w roku? Przyjdź do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 16 
października o godz. 17.30 na wielkie 
przygotowania do Sylwestra. Będą na Ciebie 
czekać konsultantki z Oriflame, które 
zapraszają na ucztę kosmetyczną, a w niej: 
zabiegi pielęgnacyjne włosów, regeneracja 
twarzy (scrub+maska), kuracje 
(mikrodermabrazja, biopeeling, kapsułki, 
ampułki) pielęgnacja ciała, dłoni i stóp, manicure, 
makijaż (dzienny i wieczorowy). Ubieranie się  
w zapach i losowanie upominków.  

Pracownia fotograficzna ,,Alex–Foto” 
uwieczni Twój nowy image, a dziewczyny  
z Edukacyjnego centrum Ubioru i Rzemiosła 
pokażą Ci jak się ubrać na sylwestrowy bal, żeby 
sąsiadka padła z zazdrości, a mąż pomyślał, że 
ma nową żonę. Dodatkowe atrakcje: wystawa  
i warsztaty decupage, wystawa i kiermasz ozdób 
choinkowych. 
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KURS FOTO, CZ. 5: PANNING 
CZYLI SZWENKOWANIEY 
  

Zapewne każdy szanujący się amator fotografii 
spotkał się już z problemem robienia zdjęć w ruchu.  
 

Jest kilka sposobów aby sobie z tym problemem 
poradzić. Pierwszy, najbardziej oczywisty to włączyć 
program tematyczny „sport”. W tym trybie aparat 
stara się ustawić możliwie najkrótszy czas 
naświetlania. Przy czym wcale nie musi to oznaczać, 
że zostanie dobrany taki, który pozwoli nam wykonać 
poprawne zdjęcie w konkretnej sytuacji. Wynika to  
z faktu, że aparat nie wie, czy np. używamy statywu, 
jaki rodzaj ruchu chcemy uchwycić, jakie są 
odległości pomiędzy aparatem i obiektem, jak szybko 
przemieszcza się obiekt. 

 
Znacznie lepsze efekty uzyskamy przełączając 

aparat w tryb preselekcji czasu naświetlania (czyli my 
ustawiamy czas, aparat dobiera pozostałe parametry 
ekspozycji). I dobrze jest zrobić kilka zdjęć próbnych, 
które pozwolą nam się zorientować, czy ustawiony 
czas pozwala wystarczająco „zamrozić” ruch, jak na 
poniższym zdjęciu, gdzie z powodzeniem udało się 
zatrzymać ruch szybko przemieszczającej się piłki. 
 

No i trzeci sposób – czyli tytułowy panning 
(szwenkowanie to określenie żargonowe). Technika 
ta polega na prowadzeniu obiektywu aparatu za 
poruszającym się obiektem i robienie zdjęcia  
w trakcie tego ruchu. Przy pewnej wprawie pozwala 
to uzyskać bardzo dynamiczne i ciekawe zdjęcia. 
 

Poniższe zdjęcie zostało wykonane przy 
użyciu lampy błyskowej i czasu naświetlania rzędu 
1/50 s. 
 

Kolejnym sposobem jest użycie lampy błyskowej 
aparatu. Jest to możliwe w takich sytuacjach, kiedy 
obiekt jest dość blisko obiektywu (a pamiętajmy, że 
siła błysku przeciętnego kompaktu wystarcza do 
doświetlenia najwyżej kilku metrów). Czasy 
naświetlania mogą być w takim przypadku względnie 
długie, ważne jest, aby głównym źródłem światła była 
lampa błyskowa. 
 
Ponieważ czas trwania błysku jest bardzo mały 
(rzędu 1/1000 s), z reguły poruszający się obiekt 
pozostaje skutecznie „zamrożony”, natomiast 
niewielkie poruszenie wynikające z naświetlenia 
światłem zastanym z reguły dodaje zdjęciu nieco 
dynamiki. Zresztą właśnie dobierając różne czasy 
naświetlania uzyskujemy różne proporcje ilości 
światła z lampy błyskowej i światła zastanego, co 
pozwala uzyskać bardzo ciekawe efekty i lepiej 
oddać dynamikę ruchu. 

Bardzo ważne jest, aby po naciśnięciu spustu 
jeszcze chwilę dalej prowadzić aparat za obiektem. 
Zatrzymanie prowadzenia od razu po naciśnięciu 
spustu z reguły powoduje, że nasze zdjęcia są zbyt 
silnie poruszone. Przy tej technice uzyskujemy ostro 
oddany obiekt główny i dynamicznie rozmyte tło. 
Pamiętajmy też, że powyższe sposoby dają się ze 
sobą łączyć (szczególnie dwa ostatnie) 
 
Ćwiczenie praktyczne:  
 Wykonaj serię zdjęć pierwszym sposobem, 
używając kolejno czasów od 1/250 do 1/1000 (jeżeli 
Twój aparat na to pozwala). 
 Dla techniki drugiej i trzeciej wypróbuj czasy 
naświetlania od 1/15 do 1/60.  
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 
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- chronić skórę przed mrozem i wiatrem, m.in. 
korzystając z ochrony pudrów i kremów   
- unikać picia alkoholu, mocnej gorącej herbaty  
i kawy, ostrych przypraw  
- unikać  palenia papierosów 
- z umiarem korzystać z gorących kąpieli i saun  
- zrezygnować ze stosowania drażniących 
preparatów (toniki alkoholowe, peelingi 
gruboziarniste) 
- w miarę możliwości ograniczyć stosowanie 
środków hormonalnych  

 
Izabela Cogiel,  

absolwentka Kosmetologii  
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie 

 
 

KOBIECY SŁOWNIK DLA 
PANÓW 
 

Czasami mężczyźnie trudno zrozumieć 
kobietę. Zamiast głowić się nad przyczyną 
humorów partnerki, może warto spojrzeć na to 
z przymrużeniem oka. W końcu nikt z nas nie 
jest doskonałyY W naszym minisłowniku 
przedstawiamy kilka praktycznych zwrotów 
zaszyfrowanych przez kobiecy umysł. 
 
Tak = Nie 
Nie = Tak 
Być może = Nie 
Potrzebujemy = Chcę mieć 
Musimy porozmawiać = Mam kilka uwag co do 
twojego zachowania 
Wszystko mi jedno = Oczywiście, że mi to 
przeszkadza 
Jaki ty jesteś męski = Lepiej, żebyś się ogolił, umył 
i popsikał dezodorantem 
Chcę mieć nowe zasłony = ...i dywany, meble, 
tapety 
Kochasz mnie? = Zaraz cię poproszę o coś 
drogiego 
Naprawdę mnie kochasz? = To, co dziś zrobiłam, 
na pewno ci się nie spodoba 
Za minutkę będę gotowa = Możesz założyć kapcie, 
napić się piwa i obejrzeć film w TV 
Naucz się w końcu rozmawiać = Po prostu zgadzaj 
się ze mną!   

SPOSÓB NA PAJĄCZKI 
      

Uciążliwym problemem dla wielu osób są 
rozszerzone naczynia krwionośne nazywane 
potocznie  pajączkami. Pojawiają się one  
z powodu kruchości naczyń włosowatych, 
zwłaszcza  twarzy. Nadmierne zaczerwienienie 
policzków, czoła, nosa, brody stanowi defekt 
kosmetyczny. Wraz z upływem lat nie cofa się, 
wykazuje raczej tendencję do nasilania się. 
 
Rozszerzenie naczyń  krwionośnych jest procesem 
długotrwałym i wielostopniowym. Początkowo na 
skórze twarzy powstaje  zaczerwienienie zwane 
rumieniem. Rumień jest natychmiastową, ale 
odwracalną reakcją naczyń skóry na bodźce 
zewnętrzne i wewnętrzne. Pod ich wpływem 
dochodzi do rozszerzania naczyń na skutek 
zwiększonego przepływu krwi połączonego ze 
wzrostem ciśnienia.   
 
Przyczyny pajączków: 
Przyczyny charakterystyczne dla miejscowego lub 
uogólnionego zaczerwienia skóry to przede 
wszystkim nadmierne nasłonecznienie, silny wiatr, 
mróz , nagła zmiana temperatury. 
Pojawiają się również w sytuacjach emocjonalnych 
np. stresu  oraz podczas spożywania gorących 
potraw i napojów. Początkowo rumień ustępuje po 
usunięciu przyczyny, ale z upływem lat  obserwuje 
się nie odwracalne przekrwienie, spowodowane 
trwałym rozszerzeniem naczyń włosowatych. 
Skłonność ta jest również dolegliwością wrodzoną. 
Jak zapobiegać: 
Jednym ze sposobów zapobiegania jest stosowanie 
preparatów, które wzmacniają śródbłonki naczyń  
i działają ochronnie wobec czynników nasilających 
ich kruchość. 
Środki, które pozwalają wzmocnić ścianki naczyń to 
witamina P , witamina C , witamina K. 
Niedobór witaminy C powoduje osłabienie ścian 
naczyń krwionośnych,  a co za tym idzie ich 
łatwiejsze uszkadzanie .  
Zabiegi na rozszerzone naczyńka : 
Są to zabiegi oparte na wyciągach z kasztanowca, 
arniki górskiej, cyprysu, pietruszki zwyczajnej, lipy 
drobnolistnej, zielonej herbacie, liści bluszczu, 
zielonych alg, czarnej jagody. 
Wiele firm kosmetycznych proponuje  zabiegi  
z wykorzystaniem wyżej wymienionych wyciągów 
roślin. 
Trwałą  likwidacje naczyń wykonuje się 
następującymi metodami : 
- elektroliza (działanie prądu stałego)  
- termoliza  (za pomocą prądu zmiennego o wysokiej 
częstotliwości) 
- blend  (połączenie metody elektrolizy z termolizą)  
- laser   
Umiejętna pielęgnacja skóry w istotny sposób może 
zmniejszyć problem  rozszerzonych naczyń, 
warunkiem jest przestrzeganie kilku zasad :  
- unikać słońca i stosować preparaty chroniące przed 
promieniowaniem UV 

SPOTKANIE 
STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Tworóg 
zaprasza członków oraz chętnych do 
współpracy na spotkanie. 
 

26 października 2009 
Godz. 18.00 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu  
 

Serdecznie zapraszamy! 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: ,,ROMANSE W PARYŻU”, BARBARA RYBAŁOWSKA 
 

Barbara Rybałowska twórczyni słynnej sagi: ,,Bez pożegnania”, ,,Szkoła pod 
baobabem”, ,,Koło graniaste”.  Pisarka po raz kolejny nie zawiodła swoich czytelników 
pisząc ciekawą książkę. Świetne dialogi i żywa akcja. Autorka ukazuje atmosferę 
paryskich kabaretów, życie artystycznej bohemy. W takiej atmosferze rozkwita miłość 
polskiej piosenkarki do sławnego i przystojnego Francuza. Miłość, która pojawia się 
niespodziewanie, w nieodpowiednim momencie życia, miłość przed którą trzeba się 
bronić. Bohaterka, Ewa Rawska, toczy wojnę ze swoim sumieniem. Rzucić się w wir 
namiętnej miłości czy zostać w domu z córką i mężem, który nie zawsze jest uczciwy 
w stosunku do żony. 
 

Akcja romansu toczy się w latach 80 - tych i ukazuje konflikt realiów życia  
w Polsce w okresie stanu wojennego, a Francji, państwie dobrobytu. Książka 
napisana lekkim piórem, szybko się ją czyta, nie pozwala na nudę. Polecamy! 

 

MUZYKA: „ALL THE LOST SOULS”,  JAMES BLUNT 
 

Istnieje pewien mit, że drugi album dla każdego wykonawcy jest 
najtrudniejszy, gdyż stara się on dorównać pierwszemu. Czy i w tym 
przypadku stało się to dla Jamesa potężnym problemem, czy też nie 
można obojętnie przejść obok tytułowego albumu? 

 
Wrażenie po pierwszym przesłuchaniu płyty to zdecydowanie 

pewna mieszanka uczucia ciepła, spontaniczności, ale i nostalgii. 
Drugie podejście obnaża kolejną zdecydowanie pozytywną cechę 
albumu, czyli pełne zaangażowanie autora i kawał solidnie wykonanej 
roboty przez muzyków zespołu. Wystarczy wyliczyć kilka tytułów, np. 
„1973”, który zrobił furorę na listach przebojów, czy też „One of The 
Brightest Stars” – genialną balladę, którą spośród wszystkich tytułów na 
tej płycie można uznać za istną perełkę. 

FILM: „PRZERWANE OBJĘCIA” 
 

W swoim najnowszym filmie Pedro Almodovar nie eksperymentuje i nie stara się 
na siłę szokować.  Sięga po markowy dla siebie motyw – kobietę. I tym razem jego 
bohaterka jest pełna tajemnic, intrygująca, pociągająca i przede wszystkim skłonna do 
szalonej, tragicznej miłości. Losy Leny (Penelope Cruz) i opętanego miłością do niej 
Mateo (Lluis Homar) przypominają romans na miarę „Casablanci”.  

 
Dla jednych będzie to przewidywalne love story niestety bez happy endu, dla 

innych kwintesencja hiszpańskiego kina. Jakkolwiek by nie podejść do fabuły,  
z pewnością dowodzi ona jednego – wykorzystywany od wieków motyw miłości nie 
traci na popularności. W dodatku, jak się okazuje, historię o dwójce kochanków, 
można opowiadać bez zbędnego patosu i tandetnej słodkości. Zamiast tego w filmie 
mamy odrobinę klasyki, sensacji i artyzmu.  

Pozostałe utwory są na równie wysokim poziome. Nawet początkowe średnie wrażenie po odsłuchaniu np. 
„Carry You Home”, „Shine on” czy też „Give Me Some Love” przemija, gdy tylko damy tym utworom szansę  
i wsłuchamy się głębiej w ich treść i melodię. Tak naprawdę świadczy to na korzyść autora, gdyż każdy ze 
słuchaczy znajdzie powód, żeby powrócić do tej płyty. Co prawda muzyki Jamesa Blunta ze względu na jej 
melancholijny i romantyczny charakter nie polecilibyśmy kierowcom, natomiast zdecydowanie jest to pozycja dla 
wszystkich zakochanych, pragnących stworzyć niepowtarzalne tło dla wspólnie spędzanych wieczorów. 
Wracając do pytania zadanego na początku recenzji, James Bunt udowadnia, że w jego przypadku druga płyta 
może być co najmniej tak dobra jak debiutancki album. 

Poza tym baczny obserwator doszuka się w treści jeszcze czegoś. Mianowicie przestrogi. Opowieść  
w gruncie rzeczy mówi o spełnionym marzeniu, za które jednak trzeba zapłacić. Jak dowodzą losy zakochanych 
namiętna, zmysłowa, wręcz obsesyjna miłość niemal zawsze wiąże się z tragedią. 
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NIGDY WIĘCEJ WOJNY! 
 

Szkoła Podstawowa w Tworogu przyłączyła się 
do obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. Z tej okazji wychowawcy wszystkich klas 
przeprowadzili specjalne godziny wychowawcze na 
temat II Wojny Światowej pt. "Nigdy więcej wojny", 
których głównym celem było przekazanie informacji 
na temat tego wielkiego konfliktu oraz uzmysłowienie 
dzieciom, że każda wojna jest złem. Uczniowie mieli 
możliwość zobaczenia specjalnej prezentacji 
zawierającej zdjęcia i krótkie filmiki z tamtego okresu 
oraz słuchali pieśni patriotycznych. W ramach 
obchodów ogłoszono w szkole dwa konkursy: 
pierwszy - przeznaczony dla klas I-III - na plakat  
o tematyce antywojennej; drugi - dla klas IV-VI - 
dotyczący wiedzy na temat II Wojny Światowej. 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło 29 września 
2009 roku. Konkurs plastyczny wygrała klasa Ib, 
która w przejmujący sposób wyraziła swój sprzeciw 
wobec wojny. Efekt ich pracy, a także plakaty innych 
klas można obejrzeć na specjalnej wystawie 
zorganizowanej w szkole. Starsze klasy zmierzyły się 
w turnieju międzyklasowym, sprawdzającym ich 
wiedzę. Reprezentanci każdej klasy odpowiadali na 
pytania dotyczące wojny. Bezkonkurencyjna okazała 
się tu klasa Vb, która wykazała się znakomitą wiedzą 
i znała odpowiedź niemal na każde pytanie. 
Wszystkim klasom należą się jednak wielkie brawa 
za rzetelne przygotowanie oraz chęć poszerzania 
wiedzy o naszej historii.  

Hanna Pawełczyk 
 

EKSMISJA Z MIESZKAŃ 
KOMUNALNYCH 
 

Administratorem budynków komunalnych  
w gminie Tworóg jest Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. Dużym problemem dla administratora 
są zaległości czynszowe lokatorów. O tym jak 
Zakład radzi sobie z tym problemem opowiada 
Prezes ZUK, Adam Chmiel. 
 

Gospodarka mieszkaniowa gminy to trudny  
i szeroki temat. Wspólnie z władzami gminy oraz 
Komisją Komunalną Rady Gminy szukamy rozwiązań 
najbardziej korzystnych dla Gminy i jej mieszkańców. 
Zapotrzebowanie na komunalne mieszkania jest 
duże, tymczasem wielu lokatorów zajmujących takie 
mieszkania notorycznie unika płacenia czynszu. Na 
chwilę obecną z zapłatą zalega około 120 osób,  
a łączna kwota ich zadłużenia to 120 000,00 zł. 
Zaległości niektórych osób to nawet 10 000, 00 zł. 
Wśród części mieszkańców panuje przekonanie, że 
skoro zajmują lokal komunalny, to mogą nie płacić  
i nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji, 
 

bo przecież nikt ich nie wyrzuci. Niestety utrzymanie 
takich mieszkań kosztuje, i to nie mało, nie możemy 
sobie pozwolić na dalsze koszty. W ostatnim czasie 
wykonaliśmy skutecznie dwie eksmisje w Tworogu  
i Boruszowicach. Wszczętych zostało również  
20 postępowań o eksmisję. 
 

Ważną informacją dla lokatorów zajmujących 
mieszkania komunalne jest możliwość zamiany 
wzajemnej mieszkań. Czasem osoby starsze mają 
problem, ponieważ ich mieszkanie znajduje się na 
piętrze i mają kłopot z poruszaniem się. Tymczasem 
dla młodych rodzin nie istotny jest fakt wysokości ale 
na przykład wielkość mieszkania czy ilość pokoi. 
Chęć zamiany mieszkania można zgłosić do Zakładu 
Usług Komunalnych. 

(not. A.Z.) 
 

SEGREGACJA ODPADÓW 
 

Do sortowania śmieci przywykło już wiele rodzin 
z naszej gminy. Okazuje się, że oddzielanie szkła, 
plastików i makulatury od pozostałych odpadów nie 
stanowi kłopotu, a przynosi pozytywne efekty  
w postaci braku przepełnionych kubłów, nie 
wspominając już o korzystnym wpływie na 
środowisko. Osoby, które podpisały kompleksową 
umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Tworogu, 
usługę wywozu posortowanych odpadów otrzymują 
bezpłatnie. Pozostali mieszkańcy mogą zaopatrzyć 
się w worki w kasie ZUK i wystawić je przed swoją 
posesję w dniu zbiórki. 
 

Dla swoich klientów zakład organizuje również 
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego. 
Urządzenia AGD oraz inny sprzęt elektryczny są 
przyjmowane na terenie bazy  transportowo - 
magazynowej Zakładu w Tworogu przy ulicy 
Zamkowej 16 w godzinach od 7:00 do 15:00 od 
poniedziałku do piątku. 
 
DOKŁADNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA 
STRONIE www.zuk.tworog.wer.pl 

BORUSZOWICE, ULICA 
STRZELECKA 

Ruszył remont sieci wodociągowej łącznie  
z wymianą przyłączy domowych przy ulicy 
Strzeleckiej w Boruszowicach. Inwestycja 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
przewidziana jest na lata 2009 – 2010. W tym 
roku wykonane zostaną główne prace na ulicy,  
w przyszłym roku wymieniane będą przyłącza 
domowe. Całkowity koszt remontu szacuje się na 
około 200 000,00zł. 
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na przyszłość. Stadion sportowy jest miejscem 
służącym ogółowi mieszkańców naszej gminy, a jego 
stan nie powinien być dla nas obojętny.    
 

SP TWORÓG INFORMUJE   
 

Szkoła Podstawowa w Tworogu przystąpiła do 
projektu Unicefu - "Szkoła z prawami dziecka". 
Projekt ten powstał w związku z przypadającą w tym 
roku 20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach 
Dziecka. Przystępując do programu, szkoła otrzyma 
od Unicefu materiały dydaktyczne umożliwiające 
przeprowadzenie innowacyjnych i ciekawych lekcji  
o prawach dziecka. Zorganizowane też zostaną 
apele i wystawy dotyczące tej tematyki. 20 listopada 
2009 r. w szkołach w całej Polsce Unicef obchodzić 
będzie Dzień Praw Dziecka, którego kulminacją 
stanie się happening "Balony do nieba". 
 

W dniach od 20 do 24 października 2009r.,  
w ramach kończącego się projektu "Socrates 
Comenius" naszą szkołę odwiedzą uczniowie  
i nauczyciele z Danii. 6 dzieci zamieszka na ten czas 
u polskich rodzin. 

W SPRAWIE PORZĄDKU NA 
BOISKU W TWOROGU 
 

16 września w Szkole Podstawowej w Tworogu 
odbyło się spotkanie w sprawie utrzymania porządku 
na boisku sportowym w Tworogu. W spotkaniu udział 
wzięli Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź, pracownik 
Urzędu Gminy odpowiedzialny za działalność klubów 
sportowych, Andrzej Kalus,  dyrektor szkoły 
Podstawowej w Tworogu, Małgorzata Ziaja, dyrektor 
ZOPO, Teresa Gansiniec, radny Henryk Chmiel oraz 
przedstawiciele klubu LKS Sparta: Jan Sobania, Piotr 
Leksy i Henryk Jendrysik. 
 

Boisko w Tworogu to miejsce, z którego 
korzystają różne grupy zorganizowane jak  
i nieformalne. Odbywają się na nim mecze piłki 
nożnej. Z bieżni i boiska asfaltowego do piłki ręcznej  
i koszykówki korzystają na co dzień uczniowie Szkoły 
Podstawowej podczas lekcji wf-u, a popołudniami 
można spotkać tam młodzież grającą w kosza. 
Ostatnimi czasy popularne stały się „nasiadówki” 
młodzieży pod budkami sędziowskimi. Ta ostatnia 
forma aktywności społecznej na boisku w Tworogu 
wydaje się być najbardziej uciążliwa, gdyż młodzież, 
która się tam spotyka pozostawia po sobie bałagan: 
puszki i butelki po piwie i innych napojach oraz 
niedopałki papierosów. Z relacji Dyrektora Szkoły 
Podstawowej wynika, że codziennie rano pracownicy 
szkoły zbierają te odpady tak, by dzieci nie korzystały 
z zaśmieconej bieżni. Na spotkaniu rozmawiano więc 
o kilku aspektach utrzymania porządku: 
przygotowaniu i utrzymaniu płyty boiska, 
odchwaszczaniu bieżni, codziennym utrzymaniu 
porządku.  
 

Klub sportowy zobowiązał się do utrzymania płyty 
boiska jednak i z tym może być problem, gdyż sprzęt, 
na którym do tej pory pracowano (kosiarka – 
traktorek) nie nadaje się już do użytku, a na nowy 
Klubu nie stać. Rozwiązaniem mógłby być wspólny 
zakup odpowiedniego sprzętu przez wszystkie kluby 
sportowe działające na terenie gminy, tak by jeden 
sprzęt był wykorzystywany do koszenia wszystkich 
boisk. By jednak ten pomysł mógł wejść w życie, 
muszą się na to zgodzić wszystkie kluby. W tej 
sprawie ma w najbliższym czasie zostać 
zorganizowane spotkanie przedstawicieli 4 klubów 
sportowych z terenu gminy. Odbyła się również 
burzliwa dyskusja dotycząca regularnego 
odchwaszczania bieżni. Powierzchnia bieżni jest 
duża, a utrzymanie jej w dobrym stanie wymaga 
sporo czasu. W rozwiązaniu tego problemu obiecał 
pomóc Wójt Gminy, który przydzieli osoby 
skierowane do prac w ramach robót publicznych. 
Sprzątanie terenu od boiska w stronę budynku szkoły 
pozostanie w obowiązkach pracowników szkoły.  

 
To pierwsze spotkanie w sprawie utrzymania 

porządku i czystości na terenie boiska. Chociaż wiele 
kwestii nie zostało jeszcze rozstrzygniętych, to 
poczyniony pierwszy krok może być dobrą prognozą 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 
MARCINEM 

 
11 listopada 2009r. Godz. 15:00, Wojska 

 
W programie:  
• godz. 15:00 uroczyste rozpoczęcie  

w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Wojsce 

• godz. 15:30 wyjście dzieci z lampionami 
przed kościół i oczekiwanie na przyjazd 
świętego Marcina na koniu 

• przejście za świętym Marcinem do sali 
Państwa Nowak, gdzie rozdawane będą 
wszystkim dzieciom rogale św. Marcina  
i soczki.  

• Występ teatrzyku dla dzieci 
• Rozwiązanie konkursu z nagrodami na 

najładniejszą pracę plastyczną dotyczącą 
życia świętego Marcina 

 
Dla dorosłych: bufet z kawą i rogalami 
Organizatorzy: Rada Sołecka w Wojsce, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Szkoła 
Podstawowa w Wojsce, Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach  
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

ZATRUDNIĘ 
osobę do tynków i wylewek maszynowych 

tel. 692 370 732 
 

O        G        Ł        O        S        Z        E        N        I        E 
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GIMNAZJADA 
MISTRZOSTWA GIMNAZJÓW O PUCHAR 
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW POWIATU 
TARNOGÓRSKIEGO. 
 

W Ramach całorocznej imprezy Gimnazjada, 
26 września w brynkowskim parku odbyły się 
zawody w biegu przełajowym dziewcząt  
i chłopców. 
 
CO TO JEST GIMNAZJADA? 

Gimnazjada to projekt sportowy, do którego 
przystąpiło 8 gmin (Kalety, Radzionków, Tarnowskie 
Góry, Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, 
Tworóg, Zbrosławice). Patronat nad imprezą 
obejmują burmistrzowie i wójtowie rywalizujących 
gmin, to oni też zobowiązali się do zabezpieczenia 
środków finansowych na cele Gimnazjady. 
Uczestnicy – uczniowie 18 Gimnazjów powiatu 
tarnogórskiego - rywalizują ze sobą w 7 dyscyplinach 
sportowych: biegu przełajowym, tenisie stołowym, 
siatkówce, siatkówce plażowej,  piłce nożnej halowej 
– pięcioosobowej, szachach i pływaniu. Każdy  
z organizatorów zabezpiecza jedną dyscyplinę 
sportową. Gmina Tworóg organizuje biegi 
przełajowe. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin 
otrzymują puchary, medale oraz dyplomy, które 
funduje gmina, na terenie której dane zawody są 
organizowane. Zwycięzcy otrzymują również punkty, 
które w klasyfikacji generalnej wskażą zwycięzcę 
Gimnazjady. Na zdobywców I miejsca w klasyfikacji 
generalnej (klasyfikacja dziewcząt i chłopców razem) 
czeka nagroda finansowa w wysokości 10 000,00zł, 
za miejsce II przyznana nagroda to 7 000,00zł, za III 
– 3 000,00zł. Nagrody finansowe zabezpiecza 
burmistrz lub wójt gminy, na terenie której siedzibę 
ma dana szkoła.   

 
BIEGI PRZEŁAJOWE W BRYNKU 

W sobotę 26 września na terenie parku w Brynku 
odbyły się biegi przełajowe. – Sport to nie tylko 
kształcenie ciała ale i ducha – tymi słowami zawody 
w Brynku otworzył Wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz 
Gwóźdź. 
 

Trasę biegu przygotowali nauczyciele 
wychowania fizycznego w Gimnazjum w Brynku: 
Marzanna Matuszek, Danuta Pichura, Krzysztof 
Gerlich wraz z uczniami Gimnazjum. Przygotowano 2 
trasy: pierwszą o długości 800m dla dziewcząt,  
i drugą – dłuższą o długości 1100m dla chłopców. Na 
zawody do Brynka przyjechało 15 gimnazjów. 
Drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców składały 
się z 6 zawodników/zawodniczek. Zawody miały 
formę sztafety, po pokonaniu trasy zawodnik 
przekazywał pałeczkę  kolejnej osobie z drużyny.  
 

W zawodach dziewcząt I miejsce zdobyło 
Gimnazjum w Świerklańcu, II – Gimnazjum nr 2  
w Tarnowskich Górach, III – Gimnazjum w Brynku.  
W biegu chłopców najlepsi okazali się uczniowie  
z Gimnazjum w Ożarowicach, miejsce II zajęło 
Gimnazjum w Świerklańcu, III – Gimnazjum nr II  
w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu zawodów na 
uczestników czekał poczęstunek – ciepły bigos. 
 

Na chwilę obecną w klasyfikacji generalnej 
prowadzi Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach, na 
miejscu II klasyfikuje się Gimnazjum w Świerklańcu, 
na miejscu III – Gimnazjum w Ożarowicach. Nasze 
Gimnazjum zajmuje obecnie miejsce V. Do końca 
roku pozostało trochę czasu, a na gimnazjalistów 
czeka jeszcze kilka rozgrywek więc wszystko może 
się zmienić. Dla osób, które chcą na bieżąco 
obserwować przebieg Gimnazjady przygotowano 
stronę internetową, na której umieszczane są 
informacje o punktacji, terminach i wynikach 
kolejnych rozgrywek: 

 
www.tarnowskiegory.pl/gimnazjada 

 

SP TWORÓG NA SPORTOWO 
 

25.09.2009 r. odbył się w Szkole Podstawowej  
w Tworogu finał szkolny biegów przełajowych. 
Uczniowie pokonywali trasę około 1000 metrów, 
biegając po leśnych ścieżkach w pobliżu szkoły.  
W zawodach wzięło udział 35 chłopców i 27 
dziewcząt z klas IV - VI. Wśród chłopców z klas VI 
najlepszy był Patryk Korkus, z klas V - Patryk 
Jaruszowiec, a z klas IV - Paweł Sobania. Wśród 
dziewcząt z klas VI najlepsza była Weronika 
Swoboda, z klas V - Marta Wilk, a z klas IV - Paulina 
Janoszka. W najbliższym czasie w naszej szkole 
odbędzie się gminny i powiatowy finał sztafetowych 
biegów przełajowych dziewcząt i chłopców szkół. 
 

SPORT 


