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Poniedziałek, 14 grudnia 2009 
Nr 22, 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 

  

Co ma piernik do moczki? 
Świąteczne porady  

w TWG Kurierze 
STR. 11 

 

TWG KURIER 
 
Prawnik 
Jaką karę może nałożyć Wójt? 

STR. 4 
  

Sesja 
Sprawdź czy przysługuje Ci 
dofinansowanie na budowę 
przydomowej oczyszczalni 

STR. 5 
  

Pod lupą 
Anna Kałuża dzieli się historią 
powstania kapliczki na Wykierzu 

STR. 6 
 

Kulturalnie 
- Marcinki, Andrzejki, Halloween  
i Mikołajki – czyli przegląd 
wydarzeń w Gminie 
- Losy tworoskiego szpitola 
- Szkoła życia – koncert 
charytatywny w brynkowskim 
Gimnazjum 

STR. 7 

Na bieżąco 
- Wszyscy mamy równe prawa –  
o tym będą pamiętać dzieci z SP 
Tworóg 
- 29 grudnia – debata publiczna na 
temat powstania pomnika 
- Nowe nabytki OSP Tworóg 

STR. 13  

Sport 
- Kto będzie trenował Spartę? 
- Światowy zlot Tworożan 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W grudniowym numerze TWG Kuriera 
czeka na was garść informacji na temat 
spotkań, które odbyły się ostatnio w naszej 
Gminie. Informujemy również o zmianach 
opłat, jakie czekają nas w nadchodzącym 
roku. Nie zabraknie również świątecznych 
porad i przepisów. Mamy nadzieję, że 
podczas świątecznych przygotowań 
znajdziecie chwilkę na lekturę naszego 
miesięcznika.  
 

Na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia życzymy Państwu pogody 
ducha, optymistycznego spojrzenia na 
otaczający nas świat, radości wspólnego 
kolędowania przy wigilijnym stole, wielu 
prezentów pod choinką, a w zbliżającym się 
Nowym Roku samych słonecznych, 
radosnych dni. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZLLLL....LLLLLLLLLL....s.3 
 
PRAWNIKLLLL...LLLLLLLLLLLL..s.4 
- Kara administracyjna 
 
SESJALLLLLLLLLLLL.LLLLL.L.s.5 
- Nowe taryfy za wodę i ścieki 
- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
 
GMINA POD LUPĄLLLLLLLLLLLLL.s.6 
- Drewniana kapliczka na Wykierzu 
 
KULTURALNIELLLLLLLLLLLLLLLs.7 
- Marcinki w Wojsce 
- Halloween w Wojsce 
- Andrzejki w Świniowicach 
- Wizyta Sznupka w przedszkolu 
- Mikołajki w GOK-u 
- Szpital 
- O życiu w hospicjum 
- Kurs Foto, cz. 6 
- TWG Kobieta / Mężczyzna 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEŻĄCOLLLLLLLLLL...LLL......s.13 
- Zaradni strażacy z OSP Tworóg 
- By pamiętać swoją historię 
- Ranking gmin – pniemy się w górę! 
 
SPORTLLLLLLLLLLLLL.LLLLLs.16 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Agnieszka Roter – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Piotr Gansiniec, Katarzyna Kulik, Grażyna Nierychło, Hanna Pawełczyk,  

Alicja Sopot, Anna Wallach, 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 

ŚWIĄTECZNY CZAS 
 

W ten świąteczny czas, 

jedyny taki w roku, 

życzymy mnóstwa wzruszeń, 

serdeczności od najbliższych 

oraz by Święta przyniosły 

wiele magicznych chwil w gronie 

najbliższych, 

a Nowy Rok spełnił wszystkie, 

także te najskrytsze marzenia! 

 
Przewodnicząca  
Rady Gminy Tworóg 
Maria Łukoszek 
 

SPROSTOWANIE 
 

W listopadowym numerze TWG Kuriera podano 
nieprawidłowe wyniki kwietniowego egzaminu 
gimnazjalnego. Omyłkowo wpisano wyniki próbnych 
egzaminów, które były o wiele niższe niż wyniki 
właściwego egzaminu. Przedstawiamy średnią liczbę 
punktów uzyskanych przez uczniów Gimnazjum  
w Brynku w poszczególnych częściach egzaminu: 
część humanistyczna – 35,4 (średnia liczba pkt. w 
kraju – 31,67), część matematyczno – przyrodnicza - 
26,7 (średnia liczba pkt w kraju – 26,03), język 
niemiecki – 36,1 (średnia liczba pkt w kraju – 33,03). 
Przepraszamy naszych czytelników za pomyłkę. 
 

Redakcja TWG Kuriera 

 
PODZIĘKOWANIA 
 

Gminny Ośrodek Kultury w imieniu własnym  
i wszystkich obdarowanym mieszkańców gminy w 
mijającym roku, składa serdeczne podziękowania za 
dary serca Państwu Urszuli i Adamowi Garczarczyk.  
 

Wójt Gminy Tworóg  
Eugeniusz Gwóźdź 

 



 4 

 

KURIER 

KARA ADMINISTRACYJNA 
  

Niedawno w całym kraju głośno było na temat 
kar administracyjnych, w związku z planami naszych 
ustawodawców wprowadzenia systemu karania 
kierowców za wykroczenia drogowe właśnie w formie 
kar administracyjnych. Trybunał Konstytucyjny 
zakwestionował zgodność z Konstytucją takich 
przepisów. 
 

Kara administracyjna to sankcja za naruszenie 
przepisów prawa administracyjnego. Najczęściej jest 
to kara pieniężna i jest ona wymierzana przez organy 
administracji publicznej w formie władczej decyzji lub 
postanowienia. Procedura jej zastosowania wynika  
z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Oznacza to, że obrona przed otrzymaniem kary jest 
ograniczona. Nie mamy bowiem do czynienia, tak jak 
w postępowaniu karnym czy w sprawach  
o wykroczenia, z procesem, w którym występuje 
oskarżyciel                          i oskarżony (obwiniony) 
jako równorzędne strony, a karę wymierza 
bezstronny sąd. Jeżeli dojdzie do zachowania, za 
które prawo przewiduje karę, organ administracji 
publicznej zobligowany jest ją zastosować.  
 

Najczęściej stosowane kary wynikają  
z przepisów prawa budowlanego oraz z przepisów  
o ochronie środowiska.  
 

Ustawa prawo budowlane przewiduje 
wymierzenie kary za wybudowanie obiektu 
budowlanego niezgodnie z projektem budowlanym  
i decyzją o pozwoleniu na budowę. By ją wyliczyć, 
nadzór korzysta z wzoru zawartego w prawie 
budowlanym (art. 59f). Zgodnie z nim stawkę 500 zł 
mnoży się przez odpowiedni współczynnik: kategorii 
obiektu i jego wielkości (zawiera je załącznik do 
prawa budowlanego).  Np. w wypadku sklepu stawkę 
500 mnoży się przez 15 – współczynnik kategorii 
obiektu, oraz przez 1 (w wypadku obiektu  
o kubaturze do 2500 m sześc.). Wychodzi kwota 
7500 zł. Należy pamiętać, że właśnie tak wyliczoną 
karę nakłada się za każde stwierdzone odstępstwo 
od projektu czy decyzji. O wiele wyższa kara grozi za 
użytkowanie obiektu bez wymaganego pozwolenia 
lub zgłoszenia. Kto bez zgłoszenia o zakończeniu 
budowy zacznie korzystać ze swojego obiektu może 
obawiać się, że właściwy organ wymierzy mu karę. 
Kara będzie dziesięciokrotnie wyższa od tej grożącej 
za odstępstwo od projektu budowlanego. 
Przykładowo za użytkowanie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego bez wymaganego zgłoszenia kara 
wynosić będzie 10.000 zł.  
 

Organ nadzoru budowlanego wymierza kary  
w formie postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie. Jeżeli nie zgadzamy się z nałożoną na 
 

nas karą oczywiści możemy złożyć zażalenie  
(w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia) do 
organu wyższej instancji. Następnie od 
rozstrzygnięcia drugiej instancji, jeżeli jest dla nas 
niekorzystne przysługiwać będzie skarga do sądu 
administracyjnego.  
 

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że kara 
administracyjna grozi  usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie 
drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane 
niewłaściwym wykonaniem zabiegów 
pielęgnacyjnych. Karę administracyjną wymierza 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie decyzji 
administracyjnej.   
 

Ustawa stanowi, że usunięcie drzewa wymaga 
zezwolenia za wyjątkiem m.in.: drzew owocowych, 
drzew w lasach czy tych, których wiek nie przekracza 
5 lat. Zezwolenie wydaje wójt. Zasadą jest, że 
usunięcie drzewa podlega opłacie. Wysokość opłaty 
zależy od: rodzaju drzewa oraz obwodu pnia 
mierzonego na wysokości 130 cm. Od zasady są 
oczywiście wyjątki, m.in. opłaty nie pobiera się od 
osoby fizycznej, która uzyskała zezwolenie i wycięła 
drzewo na cel niezwiązany z działalnością 
gospodarczą. Opłaty nie pobiera się również, gdy 
zezwolenie na wycięcie określonego drzewa nie jest 
wymagane. Opłaty są wysokie i obliczane są przez 
pomnożenie określonej stawki przez liczbę cm 
obwodu drzewa. Zainteresowanych odsyłam do 
przepisów ustawy: art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 09.151.1220) oraz 
obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia  
14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie 
zieleni na rok 2009. 
 

Kara za wycięcie drzewa bez uzyskania 
zezwolenia wynosi trzykrotność wyżej opisanej 
opłaty.  Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku 
zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa 
jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia  
i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej 
kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji 
zebranych w toku postępowania administracyjnego, 
powiększając ją o 50 %. Jeżeli ustalenie obwodu 
zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa 
jest niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do 
wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala 
się, przyjmując najmniejszy promień pnia  
i pomniejszając wyliczony obwód o 10 %. Jak widać 
nie opłaca się wycinać drzewa bez zezwolenia, a tym 
bardziej zacierać śladów takiego działania. Na pewno 
mniej kosztowne jest zwrócenie się do wójta  
o wydanie zezwolenia, a gdy wycinamy drzewo na 
cel niezwiązany z działalnością gospodarczą 
obejdzie się  to nawet bez większych wydatków.   
 

TWG PRAWNIK 
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KURIER 
TWG SESJA 

NOWE TARYFY ZA WODĘ  
I ŚCIEKI 
 

Rada Gminy podjęła dwie uchwały regulujące 
ceny za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, które będą obwiązywały  
w 2010 roku. Stawki za dostarczaną wodę wzrosną  
o 3% i będą wynosiły : dla mieszkańców 
rozliczających się przy pomocy licznika – 3,64 zł/m3 

dla ryczałtowców – 5,67 zł/m3, dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą – 4,17 zł/m3 . 
 

Stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
wzrosły tylko o 1%, jednak kwoty jakie będą ponosić 
mieszkańcy wzrosną o 16%. Spowodowane jest to 
niższą dopłatą ze strony Gminy, która obniży się  
w stosunku do bieżącego roku o 15% i wyniesie 3,53 
zł/m3. Cena za odprowadzone i oczyszczone ścieki 
wyniesie 8,77 zł/m3, po uwzględnieniu dopłaty ze 
strony Gminy, mieszkaniec zapłaci 5, 24zł/m3.  
 

Uchwała XLVII/503/2009 wprowadza również 
nową opłatę za odprowadzanie i oczyszczanie wód 
opadowych o roztopowych. Dla mieszkańców, którzy 
do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 
odprowadzają wody z rynien, dachu, bądź  
z powierzchni podwórka opłata wyniesie 1zł/m2/ rok. 
 

Pełny tekst uchwał: XLVII/502/2009 w sprawie 
dopłat do taryf ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu  
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
XLVII/503/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków można znaleźć na stronie 
WWW: 

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

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
 

Czyli przegląd najważniejszych informacji  
z XLVII (47) sesji Rady Gminy Tworóg z dnia  
30 listopada 2009r.: 
- podjęto uchwałę w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Tworóg (Uchwała  
nr XLVII/501/2009), 
- zatwierdzono Program współpracy Gminy Tworóg  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2010 (Uchwała  
nr XLVII/505/2009) 
 
 

DOFINANSOWANIA DO 
PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę która reguluje 
zasady dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się mieszkańcy Gminy, z miejscowości  
w których nie jest planowana budowa zbiorczego 
systemu odprowadzania ścieków. Są to: Połomia, 
Wojska, Mikołeska, Świniowice wraz w przysiółkiem 
Wykierz, Koty – Pusta Kuźnica. 
 

Wysokość dofinansowania wynosi 40% kosztów 
zakupu urządzeń oczyszczalni oraz materiału 
biologicznego. W przypadku gdy inwestycję prowadzi 
jeden podmiot (mieszkaniec lub podmiot 
gospodarczy) dofinansowanie nie może przekroczyć 
2.500,00zł. Jeśli do budowy przystąpią dwie osoby – 
właściciele sąsiadujący nieruchomości, 
dofinansowanie może wynieść 3.000,00zł. Jeżeli 
natomiast na budowę wspólnej oczyszczalni ścieków 
zdecyduje się trzech lub więcej właścicieli, wtedy 
mogą oni wnioskować o dofinansowanie do 
wysokości 4.000,00zł   
 

Wnioski o dofinansowanie należy składać  
w Urzędzie Gminy najpóźniej do 30 dni przed 
rozpoczęciem budowy. Formularz wniosku można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy 
(pokój 111) oraz na stronie internetowej Urzędu. 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to 
rozwiązanie dla domostw, które nie mają możliwości 
skorzystania z przyłączenia się do kanalizacji 
zbiorowej. Przeciętny koszt budowy oczyszczalni dla 
jednego domostwa wynosi od 4.000,00zł do 
8.000,00zł. Dzięki temu urządzeniu ścieki 
wytwarzane przez domostwo są oczyszczane do 
postaci wody o drugiej klasie czystości, która może 
być bezpiecznie odprowadzana do gruntu lub 
pobliskich wód powierzchniowych. Oprócz 
niekwestionowanych zalet ekologicznych, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków ułatwiają 
codzienne życie mieszkańców, gdyż nie trzeba, jak  
w przypadku tradycyjnego szamba, zamawiać 
beczkowozów do wywozów nieczystości. 
 

Pełny tekst uchwały nr XLVII/504/2009 w sprawie 
Regulaminu Dofinansowania Przedsięwzięć 
Proekologicznych ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 
dostępny na stronie internetowej WWW: 

 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

DREWNIANA KAPLICZKA NA 
WYKIERZU 
 

- Gdy idę do kapliczki nigdy się nie boję, bo 
wiem, że czuwa nade mną mąż - mówi pani Anna 
Kałuża, żona zmarłego budowniczego kapliczki 
na Wykierzu, pana Rufina Kałuża. 
 

Wykierz początkowo należał do parafii 
Wielowieś, dziś należy do parafii Wojska. Pan Rufin 
zdecydowanie dążył do postawienia znaków 
wskazujących gdzie i jak dojechać na Wykierz.  
Z pewnością miał w tym swój cel. Może chciał 
pokazać ludziom, którzy kojarzą Wykierz z obszarem 
leśnym, przy którym mieszka niewielka liczba ludzi, 
że jest to niezwykłe miejsce, do którego można mieć 
wielki sentyment. 
 

Koło Łowieckie „Knieja” jest bardzo związane z tą 
ziemią. Początkowo pan Rufin z pomocą członków 
Koła zbudował wiatę, która służy im do spotkań. 
Jednak to nie wszystko. Wiele lat wcześniej Teofil 
Kałuża – teść pani Anny wybrał miejsce w lesie, przy 
którym członkowie Koła spotykają się w dzień 
wigilijny. Kiedyś myśliwi rozpalali tam ognisko, wokół 
którego śpiewali kolędy, dzielili się opłatkiem, jedli 
śledzie. - Do śmierci męża ja przygotowywałam 
śledzie, a pan Stefan Kusz – Prezes Koła był 
odpowiedzialny za chleb - wspomina pani Anna. Przy 
tej okazji odbywało się również pasowanie nowo 
przyjętych członków Koła Łowieckiego. - Od 40 lat, 
odkąd mieszkam na Wykierzu, każdego roku po 
polowaniu wigilijnym, myśliwi przychodzili do nas. 
Nawet w czasach stanu wojennego, gdy polowanie 
było zabronione, członkowie Koła (oczywiście bez 
broni), przybywali by podzielić się opłatkiem i złożyć 
życzenia. Ta tradycja utrzymała się do teraz. Mimo, 
że mąż nie żyje, starsi członkowie Koła pamiętają  
i przychodzą. Wspólnie śpiewamy kolędy oraz 
dzielimy się opłatkiem – rozpamiętuje pani Anna.  
 

Dziś w miejscu spotkań wigilijnych stoi piękna 
drewniana kapliczka przedstawiająca świętego 
Huberta – patrona myśliwych. Pomysłodawcami jej 
budowy byli Rufin Kałuża oraz prezes Koła - Stefan 
Kusz. Inne koła łowieckie miały już wcześniej swoje 
kapliczki z patronem, więc i oni chcieli mieć swoją. 
Pan Rufin wyciął dęby, które następnie suszył przez 
5 lat. Później z pomocą syna Krzysztofa, ustawiali 
segmenty na placu przy domu, żeby zobaczyć jak 
będzie wyglądało ich wymarzone dzieło. Wzorując 
się na płaskorzeźbie przedstawiającej świętego 
Huberta, wykonanej przez zmarłego księdza 
proboszcza Jerzego Bednarka, Stefan Kusz zlecił 
wykonanie takiej samej płaskorzeźby, którą 
ufundował.  
 

Myśliwi stawiając kapliczkę nie zapomnieli także  
o wieszakach na swoją broń myśliwską. Kapliczkę 
świętego Huberta postawiono w 2002 roku, 
umieszczono tam również tablicę, na której dziś 
wypisanych jest 45 nazwisk zmarłych myśliwych.  
W 2005 roku dopisano na niej nazwisko pana Rufina. 
 

Od samego początku to miejsce zaczęło 
przyciągać uwagę ludzi. Pani Anna spotyka tam nie 
tylko mieszkańców Wojski, ale znajomych  
z sąsiadujących wsi lub obcych ludzi. Jedni  
w skupieniu, ciszy klęczą i  modlą się, inni 
odpoczywają, siedzą, obierają grzyby. Tradycją stało 
się nabożeństwo majowe, odprawiane przy kapliczce 
w ostatnią niedzielę maja przez księdza proboszcza 
Piotra Puchałę, w którym licznie uczestniczą 
parafianie oraz ich goście. Często siostry zakonne  
z Zakładu Leczniczo - Wychowawczego w Wojsce, 
razem z wychowankami odprawiają tam swoje 
nabożeństwa. Z pewnością jest to szczególne 
miejsce. Ludzie wierzą w pomoc świętych. – 
Odnawiając inną małą kapliczkę zrobioną również 
przez mojego ojca znalazłem prośbę napisaną na 
tekturze z opakowania aparatu cyfrowego w języku 
niemieckim – opowiada Krzysztof Kałuża. Każdego 
roku pod koniec czerwca wraz z rozpoczynającymi 
się wakacjami, do kapliczki przybywają harcerze  
z Krupskiego Młyna, którzy rozbijają przy wiacie 
swoje namioty. 
 

Pani Anna co tydzień wymienia kwiaty przy 
kapliczce, pan Krzysztof kosi trawę oraz utrzymuje 
porządek. Na pytanie czy jest pani dumna, że to 
dzięki pani mężowi istnieje ta niezwykła kapliczka, 
odpowiedziała - Jestem bardzo dumna. Niestety dziś 
odwiedzam to miejsce sama, ale wspominam czasy 
gdy chodziliśmy tam razem. Zawsze gdy jestem przy 
kapliczce modlę się za mojego męża. 
 

Spacerując po lesie na Wykierzu, warto spocząć 
przy kapliczce, pomodlić się, posiedzieć w skupieniu 
lub zrelaksować się słuchając śpiewu ptaków. Samą 
obecnością w tym miejscu możemy podziękować 
budowniczym kapliczki za jej powstanie oraz 
podziwiać za oryginalną ideę.  

Agnieszka Roter 
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MARCINKI W WOJSCE 
 

Dnia 11 listopada po raz czwarty zawitał do 
Wojski święty Marcin. Organizatorami święta byli: 
Rada Sołecka w Wojsce, Gminny Ośrodek Kultury, 
zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce, Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach. 
 

Mieszkańcy Wojski oraz zgromadzeni goście nie 
wystraszyli się deszczowej pogody i jak co roku 
licznie zgromadzili się w raz z dziećmi. Uroczystość 
tradycyjnie rozpoczęła się w kościele parafialnym  
w Wojsce, gdzie proboszcz opowiedział kilka 
ciekawostek związanych z marcinkami, następnie 
dzieci z zespołu Szkolno - Przedszkolnego odegrały 
krótką scenkę przedstawiającą oddanie płaszcza 
żebrakowi. Mieszkańcy wyszli powitać 
nadjeżdżającego na białym koniu świętego. Święty 
Marcin na koniu i żebrak otulony w płaszcz stanęli na 
czele pochodu oświetlonego lampionami i udali się 
na dalsze świętowanie. Po dotarciu na miejsce 
wszystkie dzieci otrzymały od świętego marcinowego 
rogala i soczek.  
 

Program spotkania obejmował teatrzyk dla dzieci 
oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą pracę 
plastyczną dotyczącą życia świętego Marcina. 
Konkurs plastyczny został zorganizowany przez 
Panią Grażynę Skowron – prowadzącą Świetlicę przy 
Szkole Podstawowej w Wojsce oraz radnego Adama 
Lachowicza i Alicję Sopot. Dużą rolę odegrał również 
ksiądz proboszcz, który zainteresowanym dzieciom 
opowiadał o życiu Marcina, aby wiedzieli w jaki 
sposób można świętego przedstawiać. Do szkolnej 
świetlicy napłynęło ponad 80 prac, bardzo trudno 
było wybrać te najładniejsze – prawie wszystkie 
zasługiwały na wyróżnienie.  
 

W kategorii klas 1-3 nagrody otrzymali: I miejsce 
– Patrycja Miś, II miejsce - Wiktoria Jaworek, III 
miejsce – Natalia Jergla, Wiktora Pisula, 

W kategorii klas 4-6 I miejsce zdobyła Dominika 
Kupka, II miejsce – Sabina Antoszków, III miejsce – 
Miorosław Gaławski oraz Sławomir Stec. 
 

Organizatorzy Dnia Świętego Marcina w Wosjce 
składają serdeczne podziękowania za pomoc 
finansową i organizacyjną: Wójtowi Gminy Tworóg, 
Staroście Powiatu Tarnogórskiego, Radnym 
powiatowym –  Andrzejowi Elwartowi i Adamowi 
Chmielowi, Teresie Chęcińskiej oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego aby mimo złej pogody 
dzieci miały dużo radości i dobrej zabawy.  

 
Alicja Sopot 

 

HALLOWEEN W WOJSCE 

KULTURALNIE 

4 listopada 2009r. w Szkole Podstawowej  
z klasami integracyjnymi w Wojsce zapanowała 
całkowita ciemność. W atmosferze grozy  
i tajemniczości, podsycanej mroczną muzyką, kolejno 
pojawiały się na szkolnym korytarzu wiedźmy, 
czarownice, wampiry i duchy. Panował istnie grobowy 
klimat, a to wszystko za sprawą halloweenowej 
imprezy przygotowanej przez nauczycielki 
G.Nierychło, M.Michalską i A.Konfederak.  

 
Organizatorki i uczestnicy zabawy wykazali się 

niezwykłą pomysłowością oraz talentami  
w przygotowaniu przebrań, makijaży i dekoracji. 
Zgodnie z tradycją przebierańcy wyławiali buzią 
jabłka z wody, z zamkniętymi oczami szukali 
brodawek czarownicy, wyciągali pestki dyni, tworzyli 
własne mumie z papieru toaletowego. I choć do 
końca imprezy uczestników nie opuścił nastój trwogi 
oraz przerażenia, w rzeczywistości wszyscy świetnie 
się bawili, aż nie chciało się wracać do domu.  

 
Grażyna Nierychło 

 

Foto. STRRRASZNIE fajna zabawa. 
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Dzieci na pamiątkę tego miłego spotkania, 
otrzymały upominki. Policjanci z psem Sznupkiem już 
zostali zaproszeni na kolejne odwiedziny do naszego 
przedszkola. Dzieci z radością znów przyjmą tych 
miłych gości, od których można się dużo nauczyć. 

 
Katarzyna Kulik 

 

MIKOŁAJKI W GOK 
 

W sobotę 5 grudnia do Gminnego Ośrodka 
Kultury na zaproszenie pani Sołtys, Gertudy 
Byszewskiej, Rady Sołeckiej z Tworoga i GOKu 
przybył Święty Mikołaj w towarzystwie postaci  
z bajek. Po przedstawieniu zatytułowanym „Bajkowy 
przebieraniec” główny gość wieczoru obdarował 120 
paczkami przybyłych milusińskich z sołectwa Tworóg. 
Na zakończenie wieczoru wystąpił zespół taneczny 
Demo działający przy Ośrodku Kultury. 

 

ANDRZEJKI  
W ŚWINIOWICACH 

W sobotę 14 listopada w sali OSP Świniowice 
odbyła się zabawa andrzejkowa dla najmłodszych 
mieszkańców. Każde dziecko mogło dowiedzieć się 
jaka przyszłość je czeka, magiczna szkatułka 
skrywała losy z przepowiednią dla wszystkich gości. 
Mali andrzejkowicze próbowali się dowiedzieć jak na 
imię będzie miała przyszła żona czy mąż, jaki zawód 
będą wykonywać w przyszłości, a czego w życiu 
mają się wystrzegać. Nie zabrakło również dobrej 
zabawy i tanecznych konkursów, za które dzieci 
zostały nagrodzone. Organizatorzy: Rada Sołecka ze 
Świniowic oraz Gminny Ośrodek Kultury przygotowali 
dla każdego słodki prezent: dzieci otrzymały 
kalendarze adwentowe oraz słodycze. 

 

WIZYTA SZNUPKA W 
PRZEDSZKOLU 
 

Psa Sznupka jeszcze nie wszyscy znają, a to 
bardzo pomocny przyjaciel dzieci. 1 grudnia miały 
okazję poznać go dzieci z przedszkola w Polomii  
i Wojsce. Piesek ten to maskotka śląskiej Policji  
i chętnie odwiedza dzieci, by przekazywać im cenną 
wiedzę o bezpieczeństwie. Zaproszony do 
przedszkola przybył oczywiście pod opieką 
policjantów, którzy przypomnieli dzieciom o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drodze, a także 
przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego 
korzystania z internetu. Tam także czyha na małe 
dziecko wiele niebezpieczeństw, na co policjanci 
zwrócili szczególną uwagę, mówiąc jakich informacji 
nie należy podawać przez internet podczas 
komunikowania się z innymi.  

Foto. Andrzejkowe wróżby wywołały wielkie emocje. 

Foto. Przedszkolaki z Połomii z psem Sznupkiem 

KONCERT KOLĘD 
W niedzielę 3 stycznia 2010 roku o godzinie 

16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się 
koncert kolędowy w wykonaniu Patrycji  
i Agnieszki Wajs. Koncert będzie połączony  
z wystawą prac decoupage B.S. Hetmańczyk.  

 
WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY! 
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SZPITOL 
 

Szpitolami nazywano w dawnej gwarze 
śląskiej przytułki. Tworogowski dom pomocy 
społecznej został wybudowany przez księcia 
Adolfa Friedricha zu Hohenlohe-Ingelfingen. 
Dlaczego? Jaką dziś pełni funkcję?  
 

Szlachecka rodzina Hohenlohe przybyła na Śląsk 
przed ok. 250 laty z rejonu Schwabisch Hall 
Landerein, Heilbronn i Ohringen czyli dzisiejszej 
Badenii-Wittenbergi. Pierwszym arystokratą, który 
osiedlił się na Śląsku był książę (Furst) Friedrich 
Ludwig zu Hohenlohe, żyjący w latach 1747-1818. 
Założycielami linii, w której rękach znajdował się 
Tworóg był młodszy syn Friedricha Lidwiga, Adolf 
Friedrich ks. (Prinz) zu Hohenlohe-Ingelfingen. 
Koszęcin i Boronów kupił w 1819 roku, natomiast 
Tworóg nabył w 1826 roku. Mało kto wie, iż 
poprzednikiem „żelaznego kanclerza” był ks. Adolf, 
dziedzic Tworoga.  
 

Podczas konfliktu jaki zaistniał u progu lat 60. 
XIX w., miedzy królem Prus Wilhelmem I  
a parlamentem, książę z Koszęcina został premierem 
Prus. Okazało się jednak, iż konflikt był poważniejszy 
niż jego przywódcze możliwości. Po siedmiu 
miesiącach sprawowania władzy, 24.09.1862 r. 
zastąpił go ówczesny poseł pruski w Paryżu, ks. Otto 
von Bismarck, który później doprowadził do 
zjednoczenia Niemiec.  
 

Rodzina Hohenlohe była ewangelickiego 
wyznania, z tej przyczyny niejeden książęcy poddany 
doznał prześladowań z powodu katolickiej wiary.  
W księgach parafialnych jest zapis zanotowany przez 
ks. Eduarda Franka, tworogowskiego proboszcza  
w latach 1851-1862. - Stary krzyż na cmentarzu 
groził obaleniem. Zwrócono się o pomoc do patrona 
kościoła (ks. Adolfa) o wydanie drzewa, prośba 
została oddalona! (No cóż, książę miał w tym czasie 
tylko 21,250 ha drzewostanu). Wtedy dziedzic 
Brynka, Żyd Bernhard Rosenthal z własnej woli 
nakazał wyszukać odpowiedni zdrowy pień  
i podarował go kościołowi na nowy krzyż cmentarny. 
 

Jak to się jednak stało, z inicjatywy ks. Adolfa 
powstał tworogowski szpitol? Książę Adolf lubił 
polować w koszęcińsko-tworogowskich lasach na 
daniele, jelenie a zimą na wilki, których w owych 
czasach było pod dostatkiem. Legenda mówi, że 
pewnego razu spotkał dorodnego zwierza. 
Wycelował i już chciał odpalić, kiedy nagle jeleń 
przemówił do niego ludzkim głosem: „Jesteś 
niedobrym człowiekiem, ludziom dokuczasz, 
zwierzęta zabijasz, a może byś tak zaczął dobro 
czynić”. Książę się wielce przejął i wzruszył. Po 
niedługim namyśle postanowił wybudować pięć 
domów dla starców i ułomnych. Jednym z nich jest 
stojący po dzień dzisiejszy budynek w Tworogu  
(w ostatnim czasie przeszedł kapitalny remont), drugi 
wybudowano w Koszęcinie (ten popadł w ruinę 
 
 

i został rozebrany), trzeci w Boronowie (tego też już 
nie ma). Podobne budynki zostały wybudowane w 
Lubszy i Woźnikach. Budowano je w stylu „pruski 
mur”, co widać przy opadniętym tynku, a dach kryto 
gontem. 
 

Tworogowski budynek posiada sień w kształcie 
krzyża i 4 mieszkania 2-izbowe. W jednym  
z mieszkań znajdowała się centralna kuchnia z 
dymołapem i wgłębienie w podłodze przypominające 
piwnice. Starzy, chorzy i niezbyt zaradni, byli 
pracownicy księcia mieli w szpitalu dożywotnią 
opiekę. Gotowano im posiłki w kotle wprost na ogniu 
- stąd dymołap, który zachował się do dzisiaj w stanie 
nienaruszonym. W małej piwnicy przechowywano 
m.in. ziemniaki i kapustę kiszoną. Obok budynku była 
studnia, z której mógł każdy potrzebujący korzystać 
do woli. Od niepamiętnych czasów w tworogowskim 
szpitolu mieszkały osoby potrzebujące opieki innych. 
Przytułek stoi opodal kościoła, w razie potrzeby 
ksiądz z posługą mógł szybko przybyć. 
 

Istnieje zapis z 1830 r. mówiący, że nadwornym 
medykiem był „Ldes Furstlichen Herrn Doctor 
(książęcy pan doktór) Johann Wilhelm Denniger L”. 
Nie cieszył się dobrą sławą, ludzie się go wręcz bali. 
Był podejrzewany o szarlatańskie praktyki.  
W szpitolnym prosektorium, na zmarłych 
mieszkańcach szpitola przeprowadzał sekcje zwłok. 
Działo się to poza wiedza mieszkańców Tworoga. 
Jest to pierwszy odnaleziony zapis o działającym 
lekarzu w Tworogu. Nad drzwiami wejściowymi jest 
zamocowana dobrze utrzymana tablica pisana 
chronostychem: Me tVnC AdoLphVs PrInCcps ab 
HohenLohe strVXIt, Pauperibus sacrans: Rex 
quia convaluit  - wtedy mnie zbudował Adolf książę 
z Hohenlohe’ych poświęcając biednym: ponieważ 
król wyzdrowiałE Podobno używając słów Rex quia 
convaluit (król wyzdrowiał) książę miał siebie samego 
na myśli, gdyż jego osobowość „wyzdrowiała” – stał 
się lepszym człowiekiem. Z chronostychu można 
odczytać datę powstania budynku. Po zsumowaniu 
wszystkich większych liter, które są zarazem cyframi 
rzymskimi dowiadujemy się, że został zbudowany  
w 1826 r. Plac na którym znajduje się szpitol, był na 
cześć fundatora zawsze nazywany Prinz-
Hohenloheplatz (obecnie nosi nazwę Plac Wolności). 
 

Po ostatnim kapitalnym remoncie budynek został 
oddany m. in. na cele użyteczności publicznej.  
W jednym z pomieszczeń została utworzona Izba 
Pamięci, gdzie są gromadzone przedmioty związane 
z hutnictwem, górnictwem, rolnictwem, leśnictwem, 
szkolnictwem, itp. Jak będzie zgromadzony większy 
zbiór, wystawy będą organizowane tematycznie.  
 
W tym miejscu prosimy wszystkich mieszkańców  
z Tworoga i miejscowości ościennych o przynoszenie 
historycznych przedmiotów użytku codziennego, 
zdjęć, map, obrazów związanych z gminą Tworóg. 
Owe przedmioty można podarować lub przekazywać 
w depozyt za potwierdzeniem. 

Fryderyk Zgodzaj 
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KURS FOTO, CZ. 6: RZUT 
OKIEM NA PROGRAMY 
TEMATYCZNE 
 

Dziś króciutko o tzw. programach tematycznych, 
w które są wyposażone nasze aparaty. W większości 
kompaktów mamy programy do zdjęć nocnych, 
sportowych, portretów, krajobrazu, czasami do 
makro. Co to oznacza w praktyce? 
 

Program nocny - przeznaczony jest do robienia 
zdjęć w słabych warunkach oświetlenia. Aparat w tym 
trybie dobiera długie czasy naświetlania i stara się 
klatkę naświetlić światłem zastanym. I to niestety jest 
często powód do rozczarowania. Wielokrotnie już 
słyszałem opinie : „niby program do zdjęć nocnych,  
a wszystko kompletnie poruszone”. Aparat często 
blokuje w tym trybie użycie lampy błyskowej. 
Niestety, trzeba sobie z tego zdawać sprawę  
i najlepiej używać statywu, lub bardzo solidnie 
trzymać aparat, np. opierając się o ścianę, czy 
ustawiając aparat na murku, ogrodzeniu itp. Zdjęcia 
„z ręki” w tym trybie bardzo rzadko wychodzą 
nieporuszone. 
 

Tryb sportowy – tu z kolei automatyka aparatu 
dobiera jak najkrótsze czasy naświetlania. I jak 
pisałem w poprzednim odcinku, nie musi to 
oznaczać, że właściwie. Można również oczekiwać 
podniesienia czułości filmu i przełączenia w ciągły 
tryb działania autofocusa (jeżeli aparat takowy tryb 
posiada). 
 

Tryb portret – tym razem automatyka stara się 
dobrać jak największą przesłonę, aby uzyskać 
możliwie małą głębię ostrości, bardzo pożądaną  
w tego typu zdjęciach. 
 

Tryb pejzaż – w krajobrazach chodzi z kolei o jak 
największą głębię ostrości. Tak więc aparat będzie 
dobierał jak najmniejszy otwór przesłony. Ponieważ 
oznacza to, że wychodzą dość długie czasy 
naświetlania, należy używać statywu. Czasami 
automatyka ogranicza możliwość użycia dłuższego 
czasu naświetlania, zakładając, że zdjęcie jest 
robione z ręki. 
 

Tryb makro – tu najczęściej automatyka 
aparatów odblokowuje możliwość ustawiania ostrości 
z bardzo małej odległości. Może również starać się 
ustawiać możliwie najmniejszy otwór przesłony. 

 
Producenci wyposażają aparaty kompaktowe 

w wiele innych programów i należy po prostu 
wypróbować działanie własnego modelu w różnych 
trybach pracy. 
 
Uwagi praktyczne:  
 Jeżeli tylko masz taką możliwość, to nie 
używaj programów tematycznych. Jeżeli zaś w 
swoim modelu nie możesz ustawić trybu manualnego 
lub preselekcji przesłony lub czasu naświetlania, 
 

staraj się używać zawsze programu odpowiedniego 
do danej sytuacji. I pamiętaj, ze do automatyki 
aparatu należy mieć ograniczone zaufanie E 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 
 

O ŻYCIU W HOSPICJUM 
 

W Gimnazjum w Brynku można już wyraźnie 
odczuć świąteczny klimat. A wszystko za sprawą 
pewnego prezentuW Bo nie inaczej, a właśnie 
mianem podarku i to prosto z serca należy 
nazwać koncert charytatywny, który odbył się  
27 listopada w szkole. Dochód został 
przeznaczony na rzecz Hospicjum Królowej 
Pokoju w Tarnowskich Górach. Sam prezent – 
1.000 zł, 7 grudnia trafił na ręce prezesa placówki, 
Eleonory Grajczyk. 
 

Dlaczego gimnazjaliści postanowili pomóc? 
Hospicyjna lekcja życia rozpoczęła się jesienią, kiedy 
to tarnogórska placówka ogłosiła konkurs „Musimy 
sobie pomagać”. Uczniowie wzięli w nim udział  
i wywalczyli I miejsce w kategorii scenariusz akcji 
charytatywnej. To właśnie moment wręczenia nagród 
uświadomił im, że chcą zrobić więcej, chcą 
autentycznie pomóc. Postanowili zrobić to w formie 
koncertu charytatywnego.  

 
Była inscenizacja bez słów, wymowna opowieść 

muzyczna, recital fortepianowy, film przedstawiający 
życie w hospicjum, żartobliwy teatrzykL Wszystko 
łączyło jedno – przekonanie, że życie bez względu na 
scenografię, zawsze może być szczęśliwe. Nie 
miejsce życia decyduje o jego jakości. Hospicjum to 
przecież nie jest „umieralnia”, a czyjeś życie. I to 
zdanie stało się najważniejszym przesłaniem 
spotkania.  
 

Organizatorem i pomysłodawcą koncertu jest 
Danuta Pichura - wuefistka i opiekunka Szkolnego 
Koła PCK. 

Foto. Koncert okazał się nie tylko formą pomocy dla hospicjum, był 
również sposobem na relaks i okazją do refleksji. Na zdjęciu 

śpiewające gimnazjalistki. 
 



 11 

 

TWG KURIER – KOBIETA / MĘŻCZYZNA 

MOCZKA 
 

Święta już tuż tuż, pewnie wiele pań myśli nad 
przygotowaniem stołu wigilijnego. Do tradycyjnych 
potraw należy karp, kapusta z grochem i  grzybami, 
makówki, pierogi, siemieniotka, a także moczka. Być 
może nie wszyscy wiedzą co to takiego. Moczka jest 
to potrawa przyrządzona z suszonych owoców: 
jabłek, daktyli, fig, suszonych śliwek, rodzynek, 
orzechów włoskich i laskowych, miodu, czasem 
dodaje się ciemne piwo. Moczka ma słodki, 
oryginalny smak, który nadaje jej specjalny piernik. 
Dla pań chcących przygotować tę tradycyjną 
potrawę, mamy prosty przepis: 
 
Składniki 
300 g piernika do moczki  (można go kupić w sklepie) 
400 g suszonych śliwek bez pestek 
200 g rodzynek 
250 orzechów włoskich  
250 g daktyli 
200 g suszonych jabłek 
1 słoik kompotu ze śliwek węgierek ( śliwki bez 
pestek) 
250 g migdałów lub płatków migdałowych 
cukier (do smaku) 
40 g masła 
1 cytryna  
1½ szklanki ciemnego piwa 
40 g mąki 
 
Sposób przygotowania: 

Piernik namoczyć w wodzie, w tym czasie 
pokroić suszone śliwki, figi, daktyle, orzechy  
i sparzone migdały, dodać rodzynki. Wszystkie 
owoce, bakalie  i zmiksowany piernik zalać wodą 
i gotować na małym ogniu – od czasu do czasu 
mieszając. Kiedy składniki będą miękkie, 
dodawać zasmażkę z masła i mąki cały czas 
mieszając, następnie należy dodać kompot ze 
śliwek, sok z cytryny, cukier i miód do smaku. Na 
sam koniec wlać 1½ szklanki ciemnego piwa. 
Potrawę należy podawać na ciepło. Zasmażkę 
robimy w taki sposób, że do roztopionego na 
patelni  masła dosypujemy 1 łyżkę  mąki  
i intensywnie mieszamy do czasu aż mąka 
nabierze złocistego koloru. 

 
SMACZNEGO!!! 
 

PIERNICZKI CAŁUSKI 
 

W naszych domach nie może zabraknąć również 
pięknego zapachu świątecznych, domowych łakoci. 
Przygotowanie pierniczków to także sposób na miłe 
chwile spędzone wspólnie z rodziną. 
 
Składniki: 
2 szklanki mąki pszennej 
½ szklanki płynnego miodu 
1 jajko 
½ szklanki cukru pudru  
1 łyżka sody oczyszczonej 
1 kopiasta łyżeczka utłuczonych korzeni  
1 jajko wymieszana z wodą (pół na pół) do 
smarowania pierniczków 
tłuszcz do wysmarowania blachy 
do dekoracji należy przygotować sparzone i obrane 
migdały, połówki włoskich orzechów. 
 
Sposób przygotowania: 

Masło, miód i cukier puder lekko podgrzewamy, 
gdy składniki będą jednolite i płynne, odstawiamy 
do lekkiego przechłodzenia. Do masy dodajemy 
jajko, rozpuszczoną w łyżce letniej wody sodę, 
korzenie i siejąc przez sito mąkę. Całość 
wyrabiamy (robotem) na jednolite i gładkie ciasto 
nie krócej niż przez 10 minut. Przygotowane 
ciasto lekko schładzamy (nie w lodówce!), 
wykładamy na oprószoną mąką stolnicę, 
wałkujemy cienki placek, wycinamy różne 
kształty ciasteczek – za pomocą małych foremek, 
Każde smarujemy jajkiem roztrzepanym z wodą, 
wciskamy do środka połówkę orzecha lub migdał, 
układamy na przygotowanej blaszce i pieczemy 
w rozgrzanym piekarniku w temp. 180°C przez 
12 – 15 minut.  
Po upieczeniu pierniczki są twarde. Do ułożonych 
w kartonowym pudełku ciasteczek warto włożyć 
jabłko i zamknąć na jakiś czas, to pomoże nabrać 
miękkości naszym wypiekom.  

 
SMACZNEGO!!! 

 
GDZIE PO CHOINKĘ? 
 

Na ogół to panowie zapatrują nasze domy  
w świąteczne drzewka. Jedni wybierają sztuczne 
drzewka, w które możemy zaopatrzyć się w sklepach 
i marketach, inni preferują żywe choinki. Jak co roku 
będzie można je nabyć w Nadleśnictwie w Brynku. 
Od 19 grudnia w dawnej bazie transportowej 
Nadleśnictwa w Brynku prowadzona będzie sprzedaż 
sosen i świerków. Pamiętajmy o tym, że za wycinkę 
choinki z lasu grozi mandat! 
 

By nasze drzewka jak najdłużej wyglądały świeżo 
i nie traciły igieł, należy kupić odpowiedni stojak, do 
którego można nalać wodę. Pień choinki powinien 
być przez cały czas zanurzony w wodzie. Pamiętajmy 
by ustawić ją z dala od kaloryferów, kominków  
i otworów wentylacyjnych. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI. KULISY II WOJNY 
ŚWIATOWEJ”, LAURENCE REES 
 

Jedno z najnowszych dzieł znanego autora publikacji na temat historii okresu 
związanego z II Wojną Światową. Pomimo, że książkę znajdziemy wśród pozycji 
popularnonaukowych, jej czytanie może być dla zainteresowanych wstrząsającym 
przeżyciem. Przede wszystkim książka w szerokim zakresie zajmuje się problematyka 
Polski i jej mieszkańców. Autor między innymi w dość dramatyczny sposób opisuje co 
działo się np. po zajęciu przez Sowietów wschodnich krańców Rzeczypospolitej we 
wrześniu 1939 r. Obraz ówczesnej rzeczywistości opiera się na zeznaniach 
naocznych świadków. 

 
Jak pisze sam autor, rzeczywistość przedstawiona w książce mogła zostać 

ukazana dopiero po upadku bloku wschodniego. Dlatego pozycja niniejsza może być 
dla wielu z nas pouczającą lekcją historii, którą znamy inaczej.    

 

MUZYKA: „25: GREATEST HITS”,  SIMPLY RED 
 

W zeszłym roku 2008 z okazji 25-lecia istnienia, Simply Red postanowił 
przygotować to dwupłytowe wydanie Greatest Hits. Trudno wskazać osobę 
która choć raz nie starła się z ich twórczością, ale dla przypomnienia - 
Simply Red to zespół, który swojej karierze sprzedał ponad 50 milionów 
płyt. Oprócz 24 przebojów, takich jak "Money's too tight", "If you don't know 
me by now", "Holding back the years", "Stars" czy "Sunrise" na płycie 
znalazł się nowo nagrany kawałek Go Now (cover utworu Moody Blues). 
Krótko mówiąc, kompilacja zawiera najciekawsze kompozycje nie tylko dla 
fanów zespołu, ale również dla tych, którzy dopiero chcą odkryć muzykę 
kultowego Simply Red. 

FILM: „2012” 
 

Miał być wielkim widowiskiem ze wspaniałymi efektami specjalnymi, błyskotliwym 
montażem i akcją trzymającą w napięciu od pierwszych chwil. Niestety kolejny film 
twórców „Dnia Niepodległości" ani przez moment nie trzyma w napięciu, błyskotliwy 
montaż też trudno dostrzec. Z jednym można się zgodzić – było sporo efektów 
specjalnych, które oglądane na wielkim ekranie mogły robić wrażenie. Wątpliwości 
może za to budzić sposób ich wkomponowania w fabułę. Bo słynne „efekty” zamiast 
dodać dramaturgii, spowodować, że obraz staje się bardziej rzeczywisty i budzi grozę, 
doprowadziły do komicznego, wręcz groteskowego finału. Nie można oglądać filmu 
bez wrażenia, że to wszystko jest średnio śmiesznym żartem. Może taki miał być 
efekt? 
 

Akcja filmu, jak sugeruje tytuł, rozgrywa się w 2012 r., kiedy to urzeczywistnia się 
wizja Majów o zagładzie świata. Rozpoczyna się nie gdzie indziej, a w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie główny bohater w heroicznym stylu ratuje swoją rodzinę przed 
kataklizmem. Uciekają przed rozpadającą się na pól ziemią, walącymi się tuż pod ich 
nosami wieżowcami, umykają wybuchom, wsiadają do samolotu, rozbijają się  
w Tybecie. Ale żyją! Losy rodziny to pasmo szczęśliwych zbiegów okoliczności, które 
doprowadzają ich w końcu do Chin i tajemniczych arek mających uratować część 
ludzkości. Nie trudno domyślić się, że udaje im się dostać do środka, dokładnie na 
kilka sekund przed ostatecznym zalaniem globuL  Morał jest krótki. Po tym filmie 
można być pewnym, że gdyby podobny scenariusz zrealizował się za kilka lat, nikt  
z nas nie ma szans przeżyć. Na szczęście film bardziej przypominał niezłą bajeczkę, 
niż rzeczywistość.   

 

Nie będąc osobiście wielkim fanem ich muzyki, starłem się z tą płytą zupełnie przypadkowo, mimo woli 
słuchając jej w tle z drugiego pokoju. Ku zdziwieniu, raz po raz odnajdywałem w niej melodie i dźwięki znane mi 
z przeszłości. Całość daje bardzo przyjemne wspomnienia i sprawia, że słuchanie to czysta przyjemność. Album 
zdecydowanie godny polecenia, naprawdę warto wydać na niego pieniądze. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

ZARADNI STRAŻACY Z OSP 
TWORÓG 
 

W 2009 roku, dzięki staraniom strażaków, 
sprzęt ratowniczy jednostki OSP w Tworogu 
został zwiększony o nowe przyrządy głównie do 
ratownictwa drogowego. Dla strażaków to powód 
do dumy, zwłaszcza, że dużą część sprzętu 
zakupili z pieniędzy pozyskanych ze zbiórek 
złomu. Nie bez znaczenia pozostają inne źródła 
finansowania. 
 

Na początku roku zakupiono przyczepkę 
ekologiczną do neutralizacji zagrożeń ekologicznych, 
która służy między innymi do usuwania, 
powstrzymywania i przepompowywania wycieków  
i rozlewów produktów ropopochodnych na drogach, 
rzekach, jeziorach oraz oczyszczalniach. Koszt 
zakupu przyczepki z oprzyrządowaniem wyniósł 
7 000,00zł i został pokryty z pieniędzy ze zbiórek 
złomu oraz częściowo z dotacji starostwa 
powiatowego. Kolejnym osiągnięciem było 
pozyskanie nożyc hydraulicznych, rozpieraka 
kolumnowego i specjalistycznych łańcuchów do 
ratownictwa drogowego. Sprzęt został przekazany 
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowskich Górach. 
 

Następnie zakupiono podręczny zestaw narzędzi 
hydraulicznych za 11 000,00zł do wyważania drzwi  
z mieszkań i przecinania małych utwardzanych 
elementów samochodowych oraz konstrukcji 
metalowych w budynkach. Zakup ten pokryto 
częściowo z dotacji starostwa powiatowego,  
a częściowo z wkładu własnego OSP. Z pieniędzy 
pozyskanych z Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego zakupiono drugi zestaw do ratownictwa 
medycznego na kwotę 6 500,00zł. Jeden z druhów 
tworoskiej jednostki ufundował dla jednostki kamerę 
wziernikową służącą do przeszukiwania gruzów. 
Dzięki pieniądzom pozyskanym z budżetu Gminy 
wymieniona została brama garażowa. Koszt wymiany 
to 11 000,00zł. Strażacy maja nadzieję, że  
w niedługim okresie czasu zostaną wymienione 
pozostałe 2 bramy. Należy dodać, że bieżące 
utrzymanie jednostki również pokrywane jest  
z budżetu Gminy. Na koniec tego roku strażakom 
udało się pozyskać brakującą część indywidualnego 
umundurowania strażaka, jest to 25 kompletów 
ubrania specjalnego - bojowego z przeznaczeniem 
do działań ratowniczo – gaśniczych.  

 
Tworoska jednostka w tym roku wyjechała już do 

85 zdarzeń, z czego jak zaznaczają strażacy, ponad 
połowa to poważne akcje ratownicze lub gaśnicze. - 
Mamy naprawdę dobrze wyszkoloną kadrę, wielu 
strażaków przeszło specjalistyczne szkolenia 
 

z zakresu ratownictwa medycznego i drogowo - 
technicznego – mówi Wojciech Poloczek, z-ca 
Naczelnika. 
 

W każdą środę o godzinie 19:00 w siedzibie OSP 
Tworóg odbywają się wewnętrzne szkolenia z taktyki 
działań ratowniczo - gaśniczej. Strażacy zachęcają 
do udziału w takich spotkaniach osoby, które chcą się 
czegoś dowiedzieć na temat zachowania się podczas 
pożaru, wypadku drogowego lub innego zdarzenia. 
Można również odwiedzić stronę internetową 
jednostki www.osptworog.one.pl, gdzie 
prezentowane są między innymi zdjęcia z akcji 
ratowniczych. 
 

Strażacy z jednostki OSP Tworóg pragną 
podziękować mieszkańcom sołectw Tworóg, Nowa 
Wieś, Brynek za pomoc we wszystkich 
dotychczasowych zbiórkach złomu. Jesienna zbiórka 
przekroczyła oczekiwania samych strażaków, którym 
udało się zebrać 2 duże kontenery złomu. Strażacy 
podziękowania kierują również w stronę Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Tarnowskich Górach st. bryg. Mariana Mielniczuka 
oraz Starosty Tarnogórskiego, Józefa Korpaka, 
dziękują także radnym powiatowym Andrzejowi 
Elwartowi oraz Adamowi Chmielowi za udzieloną 
pomoc i poparcie w pozyskiwaniu środków. 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia strażacy składają mieszkańcom 

najserdeczniejsze życzenia - Niech nadchodzące 
Święta będą dla Was niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk wśród Rodziny 

 i Przyjaciół. Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 
życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie 

opuszcza Was pomyślność i spełnią się wszystkie 
marzenia. 

 

BY PAMIĘTAĆ SWOJĄ 
HISTORIĘ 
 

24 listopada członkowie Komisji Społecznej Rady 
Gminy Tworóg, Wójt oraz zaproszeni goście 
dyskutowali nad powstaniem pomnika 
upamiętniającego ofiary wojen, internowań  
i wywózek, który już niedługo ma stanąć przed 
Urzędem Gminy. 
 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest radny 
Klaudiusz Wieder, któremu przyświeca idea 
upamiętnienia mieszkańców Gminy, którzy 65 lat 
temu zostali wywiezieni do ZSRR.-  „Naród, który nie 
pamięta swej historii nie wart jest pamięci” – cytatem 
Jana Pawła II, Klaudiusz Wieder odpowiedział na 
pytanie dlaczego powstanie pomnika jest dla niego 
tak ważne – W lutym 2010 roku minie 65 lat od chwili 
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RANKING GMIN – PNIEMY SIĘ 
W GÓRĘ! 
 

Czas sprawdzić jak nasza gmina wygląda  
w rankingu gmin sporządzonym przez gazetę 
prawną. Ranking wskazuje, które samorządy  
w Polsce mogą poszczycić się największymi 
osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, 
których beneficjentami są zarówno władze 
samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy  
i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno 
„stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 
– 2013). Podstawą do oceny jest wartość przyznanej 
pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz 
liczba mieszkańców według GUS. Dane można 
sprawdzić na stronie internetowej 
www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2009.  

 
Doczytujemy się, że Gmina Tworóg w ogólnej 

punktacji znajduje się na 119 miejscu  
w województwie i 1680 miejscu wszystkich gmin  
w Polsce. Czy to miejsce dobre? Zapytaliśmy o to 
Wójta Gminy Tworóg Eugeniusza Gwoździa.  
 

- Aby mieć porównanie czy jest to dobre, czy złe 
miejsce należy przeanalizować ranking sprzed kilku 
lat, czyli po przejęciu przez nas gminy. Odsyłam 
naszych czytelników na stronę 
www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2008. Tutaj 
widzimy, że nasza gmina jest na164 miejscu na 
ogółem 167 wszystkich gmin w naszym 
województwie. Dzisiaj jesteśmy na 119 miejscu czyli 
wyprzedziliśmy w niespełna dwa lata aż 45 gmin. Na 
początku naszej kadencji byliśmy na 2448 miejscu na 
ogółem 2489 gmin w Polsce. Dzisiaj jesteśmy na 
1680 miejscu. Łatwo policzyć, że wykonaliśmy w tym 
krótkim czasie skok  o 767 pozycji. Jest to 
zdecydowanie tendencja zwyżkowa i wielki sukces 
zarazem.  

 
Ranking obejmuje „stare” czyli przed naszą 

kadencją i „nowe” środki pomocowe. Stare z tak 
zwanego Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), który był realizowany do 
końca 2007 roku. Nabór wniosków w nowym okresie 
programowania nastąpił dopiero w 2008 roku. 
Przyjmując początek kadencji za punkt odniesienia  
to należy stwierdzić, że zdecydowanie pniemy się  
w górę i odrabiamy poważne straty z poprzedniego 
okresu programowania (2004-2006). Tylko w naszym 
powiecie poprawiliśmy nasz wynik o dwie pozycje  
z 7 na 5 miejsce na 9 gmin. Marzy mi się, aby  na 
koniec kadencji to niezłe miejsce jeszcze poprawić o 
kilkanaście pozycji, a jeśli dalej tak pójdzie i będzie 
mi dane  to może na koniec 2 kadencji pierwsza 20 
góra 30 w województwie. Zaznaczam jednak, że 
„tyły” z poprzedniego okresu programowania będą 
się ciągły jeszcze sporo czasu. – tłumaczy Wójt. 
 

Po tej krótkiej analizie widzimy, że robimy wielkie 
postępy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  
 

wywózki  Ślązaków w głąb ZSRR. Wśród nich byli 
także mieszkańcy naszej gminy. Ich pamięci między 
innymi ma być poświęcony  ten pomnik. Przez wiele 
lat nie można było o tych wydarzeniach głośno 
mówić, a obecnie tylko starsi mieszkańcy pamiętają  
o tamtej tragedii – wyjaśnia radny. 
 

Jak podkreśla Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
pomnik powinien łączyć, a nie dzielić mieszkańców, 
ma upamiętnić wszystkich mieszkańców Gminy 
poległych podczas wojen XX wieku na frontach,  
w obozach koncentracyjnych, a także powinien 
oddać hołd, tym którym wojna nie odebrała życia, 
jednak stracili najbliższych, bądź przeżyli piekło 
niewoli. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 
wcześniej w tym samym miejscu, czyli przed 
budynkiem Urzędu stał pomnik upamiętniający 
poległych w I wojnie światowej. 
 

Po długiej dyskusji wypracowano następującą 
propozycje napisu :  

 
Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań  
i wywózek 
 

29 grudnia o godzinie 17:00 w Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy odbędzie się debata publiczna 
poświęcona pomnikowi, podczas której 
zainteresowani tematem mieszkańcy, będą mogli 
zabrać głos w tej sprawie. Każdy kto chciałby 
wypowiedzieć się na temat formy i treści jaką 
przyjmie pomnik, lub chciałby zadać pytanie 
pomysłodawcom projektu może już dzisiaj 
zarezerwować sobie czas i przyjść na spotkanie. 
  

SP TWORÓG INFORMUJE 
 

4 listopada 2009 r. Szkolny Teatrzyk Lalek 
"Pacynka" prowadzony przez Hannę Pawełczyk 
wygrał I miejsce w kategorii klas IV - VI na IV 
Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi, odbywającym 
się pod patronatem Senator RP Marii Pańczyk - 
Pozdziej i Wójta Gminy Wielowieś, Gintera 
Skowronka. Specjalne wyróżnienie otrzymał także 
Chór szkolny, przygotowany przez Józefa Ziaja, który 
wykonał wiązankę powstańczych piosenek śląskich. 
Oba zespoły wystąpiły na uroczystym Koncercie 
Galowym, który odbył się 8 listopada w Wielowsi, w 
czasie którego zostały wręczone dyplomy i nagrody.  

 
W dniach od 7 do 12 listopada 2009 r. odbywała 

się zbiórka makulatury. Zebraliśmy 5151 kg. 
Najwięcej zebrała klasa Ib - 1495 kg, otrzymując I 
miejsce w szkole, II miejsce - klasa IVa, która zebrała 
788 kg, a III miejsce klasa IIIb, która zebrała 714 kg. 
Pieniądze ze sprzedaży makulatury zostaną 
przeznaczone na potrzeby dzieci naszej szkoły. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

DYSKOTEKI W GOK 
Od grudnia w Sali Gminnego Ośrodka 

Kultury będą organizowane dyskoteki. Pierwsza 
zabawa odbędzie się w sobotę 26 grudnia.  
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WSZYSCY MAMY RÓWNE 
PRAWA. JEŚLI CI SIĘ DZIEJE 
ŹLE, KRZYKNIJ NIE, NIE, NIE!!! 
  

20 listopada w Szkole Podstawowej w Tworogu 
odbył się apel poświęcony 20 rocznicy podpisania 
konwencji o prawach dziecka. W 1988 roku umowa 
ta podpisana została przez 192 państwa, które są 
teraz zobowiązane do jej przestrzegania. Szkoła 
Podstawowa w Tworogu bierze udział w projekcie 
Unicef, którego celem jest zapoznanie dzieci  
z prawami, z których mogą korzystać. Uczniowie 
przygotowali przedstawienie składające się z sześciu 
scenek. W pierwszej zobrazowali prawo do rozwoju, 
w drugiej prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, 
w trzeciej prawo do wyznawania i praktykowania 
własnej religii, w czwartej przedstawili prawa do 
nauki, piąta scenka dotyczyła prawa do równości,  
w szóstej zaprezentowali prawo do obrony  przed 
poniżaniem i okrutnym traktowaniem.  
W przedstawieniu brali również udział nauczyciele, 
którzy bliżej przytaczali przykłady dzieciom. Po 
występie wszyscy zaśpiewali piosenkę Majki 
Jeżowskiej pt Wszystkie dzieci nasze są. Aby lepiej 
przyswoić wiedzę na temat praw dziecka, dla 
uczniów przygotowano quiz. W pierwszym quizie 
udział wzięły postacie bajkowe: Kopciuszek, Jaś  
i Małgosia oraz Dziewczynka z zapałkami. Zapytano 
wybrane dzieci jakie prawa byłyby złamane, gdyby 
bohaterzy baśni żyli w dzisiejszych czasach. 
Uczniowie byli bardzo dobrze zorientowani,  
z pewnością dzięki pedagogom, którzy na godzinach 
wychowawczych zapoznali dzieci z prawami jakie ich 
dotyczą.  
 

Przygotowano również wystawę prac 
plastycznych, na których uczniowie przedstawili 
prawa dziecka, między innymi prawo do życia  
i rozwoju, prawo do życia w rodzinie, prawo obrony 
przed przemocą. Nauczyciele przygotowali 
niespodziankę dzieciom i sami zaśpiewali im 
piosenkę, po której wszyscy wyszli na boisko. 
Końcowym przedsięwzięciem było wypuszczenie 
balonów napełnionych helem. W środku balonów 
dzieci zamieściły kartki, na których wypisały swoje 
prawa.  
 

GIMNAZJUM INFORMUJE 
 

W ostatnim czasie odnotowaliśmy kolejne 
sukcesy: 
- uczennica klasy III b Ewa Janoszka wygrała 
rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia „Eskulapiada”  i będzie 
reprezentować powiat tarnogórski na konkursie 
wojewódzkim. Gratulujemy Ewie i życzymy 
powodzenia. 
- Od 17 listopada odbywają się szkolne etapy 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowali się:- Język polski: Julia 
Swoboda (kl. III b), Anna Bąk (kl. II a),Katarzyna 
Nowak (kl. III c), Anna Wallach (kl. III b).- Język 
niemiecki: Nikola Szendzielorz (kl. II d), Aleksandra 
Kaleta (kl.III c), Anna Kuriata (kl. III c), Piotr Hylla (kl. 
III c),Sandra Kuźniar (kl. II b).- Historia: Hanna Trojan 
(kl. II a). 
 

WSZYSCY LUBIĄ BAJKI 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

6 listopada Gimnazjum w Brynku zamieniło się  
w świat bajek. Tego dnia jest obchodzony Dzień 
Postaci z Bajek. W naszej szkole odbył się pierwszy 
raz i mamy nadzieję, że nie ostatni. Pomysłodawcą 
była klasa III b. Idąc korytarzem, można było 
zobaczyć uśmiechnięte twarze i przeróżne stroje. 
Przy okazji mogliśmy sprawdzić, ile bajek pamiętamy 
z dzieciństwa, zgadując, za kogo przebrali się nasi 
koledzy. Samorząd szkolny zorganizował konkurs na 
najlepiej przebraną klasę, ucznia i nauczyciela. Klasy 
okazały się bardzo zgrane, więc wybór był trudny.  
W skład komisji oceniającej weszli: Julia Swoboda 
(przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego), 
Dominik Trojan (wiceprzewodniczący SU), Radek 
Pawlica (członek SU). Klasy oceniano według 
następujących kryteriów:- pomysłowość,- 
oryginalność,- całokształt. I miejsce ex aequo zajęły: 
klasa III b (zaprezentowała różne postacie), klasa II b 
(Koty w Butach).Nagrodzono nauczycieli: Panie 
Marzannę Matuszek i Lidię Mitręgę. Wśród uczniów 
najciekawszy strój zaprezentowała Basia 
Nowakowska z III a – była Jokerem. Przedstawiciele 
zwycięskich klas 10 listopada na apelu z okazji 
Święta Niepodległości odebrali czek na „Dzień Bez 
Pytania”. Mogą go wykorzystać, kiedy chcą, ale 
niestety tylko raz. Kolejni zwycięzcy otrzymali słodkie 
nagrody. (L) 

Anna Wallach 
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SPORT 
KURIER 
TWG 

SPARTA – PODSUMOWANIE 
RUNDY JESIENNEJ 

 
14 listopada odbyło się spotkanie zawodników 

oraz Zarządu LKS Sparty Tworóg, na którym 
podsumowano jesienną rundę rozgrywek. Na 
spotkaniu Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wręczył 
puchary najlepszym strzelcom Sparty: Marcinowi 
Karkocha (zdobywcy 52 bramek), Markowi Żelosko 
(zdobywcy 50 bramek), Andrzejowi Gliwie (zdobywcy 
38 bramek), oraz Andrzejowi Matyskowi (zdobywcy 
34 bramek). Łącznie w rundzie jesiennej Klub 
rozegrał 15 meczy, w których zdobył 23 punkty, co 
daje mu 8 miejsce w klasyfikacji w klasie A. Sparta 
odniosła 7 zwycięstw, 6 porażek i 2 remisy, zdobyła 
30 bramek, straciła – 29.  
 

Obecnie klub liczy około 70 członków, zawodnicy 
grają w 4 drużynach: seniorów, juniorów, trampkarzy 
- rocznik 97-98 i trampkarzy – rocznik 99 – 2000. W 
listopadzie wybrano nowych  trenerów dla drużyny 
seniorów i juniorów. Drużynę seniorów będzie 
trenował Przemysław Brol, juniorów natomiast 
Roman Surowczyk. Trampkarze – rocznik 97 – 98 
pozostaną pod opieką Joachima Żelosko, a młodsi z 
rocznika 99 – 2000 będą ćwiczyć pod okiem Henryka 
Chmiela. Zarząd Sparty składa podziękowania 
Andrzejowi Gliwie – dotychczasowemu trenerowi 
seniorów za pełną pasji i oddania pracę trenerską. 
Listopadowe zebranie było pierwszym spotkaniem 
nowego Zarządu Klubu z zawodnikami, nie mogło 
więc zabraknąć na nim tematów dotyczących 
organizacji i inwestycji, a także planów rozwoju 
Klubu. Nowy Zarząd, na którego czele stoją Prezes 
Klubu - Jan Sobania, Z-ca Prezesa – Piotr Leksy, 
został powołany w czerwcu 2009 roku. Od tego 
czasu działaczom udało się zabudować piłkochwyty, 
dokończyć wykonanie oświetlenia na boisku, 
uruchomione zostało ogrzewanie w szatni Klubu oraz 
pokryto dach w budynku gospodarczym. - Bardzo 
ważny dla nas był remont bocznego boiska, 
ponieważ docelowo to na nim mają odbywać się 
wszystkie treningi – tłumaczy Piotr Leksy. 
Najważniejsze cele jakie stawia przed sobą Zarząd to 
pozyskanie środków na zakup traktora do koszenia 
płyty boiska, zamontowanie krzesełek na trybunach, 
oświetlenie bocznego boiska, kapitalny remont szatni 
oraz nawodnienie boiska. - W ramach istniejącej 
kadry chcemy szkolić naszych zawodników, 
planujemy wysłać 2 osoby na kurs trenerski – mówi 
Jan Sobania.  

 
Okres przygotowawczy do kolejnej rundy 

rozgrywek rozpocznie się od połowy stycznia 2010 
roku, treningi będą odbywały się 3 – 4 razy  
w tygodniu, w lutym zawodnicy będą ćwiczyć na sali. 
 

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 
klubu Zarząd prosi o kontakt z trenerami lub 
odwiedzenie strony internetowej www. 
 

FESTIWAL ARABESKA 
 

28 listopada w Radzionkowie odbył się VI 
Festiwal Zespołów Tańca Nowoczesnego 
„Arabeska”, na którym naszą Gminę reprezentowały 
dwa zespoły: Zespół Tańca Nowoczesnego „Demo” 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
prowadzony przez Danutę Waller oraz zespół 
„Jokers” z Gimnazjum w Brynku, pod opieką 
Marzanny Matuszek. Obie grupy zdobyły 
wyróżnienia. Składamy gratulacje dziewczynom oraz 
ich opiekunom! 
 

BARBÓRKOWY TURNIEJ 
SKATA 
 

5 grudnia w Barze Myśliwskim w Wojsce odbył 
się barbórkowy turniej skata o puchar Wójta Gminy 
Tworóg. Turniej zorganizowali Henryk Jaworek oraz 
Zbigniew Lachowicz przy pomocy Rady Sołeckiej  
z Wojski, GOK oraz Urzędu Gminy. 
 

I miejsce zdobył Józef Jaworek z Wojski, II – 
Józef Jaworek z Kotkowa, III – Henryk Jaworek  
z Wojski. Sędzią w turnieju był Andrzej Jaworek  
z Połomii. 

ŚWIATOWY ZLOT 
TWOROŻAN 

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas 
rodzinnych spotkań i wizyt. W tym czasie 
gościmy w naszej Gminie dawnych 
mieszkańców, którzy obecnie mieszkają  
w innych miejscowościach Polski, a także poza 
granicami kraju. Korzystając z tej okazji, Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź pragnie zaprosić 
wszystkich obecnych i byłych mieszkańców 
Tworoga na I Światowy Zlot Tworożan, który 
odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2010. 
 

Światowy Zlot Tworożan ma się odbyć  
w ramach III obchodów Dni Tworoga. - Pierwszą 
imprezę zorganizowaliśmy w 2007 roku pod 
hasłem Dni Promocji Tworoga. W 2009 roku 
tematem przewodnim było spotkanie rodzinne. 
Kierując się głosami mieszkańców, w przyszłym 
roku chcemy poświęcić je wszystkim tym, którzy 
mają swoje korzenie w naszej miejscowości – 
mówi Klaudiusz Wieder, pomysłodawca projektu 
i zaprasza wszystkich do udziału w imprezie. 
 


