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Poniedziałek, 8 listopada 2010 
Nr 33, 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 

  

 
Sesja 
Nowy Rok się zbliża, a z nim nowe 
opłaty. Sprawdź jak się zmienią 
stawki podatków. 

STR. 4 
  

Pod lupą 
Dzisiaj nie ma już chyba kraju,  
w którym nie byłoby wizerunku 
Jezusa Miłosiernego 
namalowanego przez Adolfa Hyłę. 
Jego obraz znajduje się również  
w Wojsce! 

STR. 6 
 

Kulturalnie 
Hubertus – święto myśliwych, 
leśników i jeźdźców. Zobacz jak 
obchodzono go w tym roku  
w Połomii. 
 

STR. 8 
 
TWG Kobieta 
Wrażenia uczestniczek  
w miesiąc po powstaniu klubu  
Nordic Walking. 
 

STR. 10 

Na bieżąco 
Projekt „Drzwi otwarte”  
w Gminnym Przedszkolu  
w Tworogu. Jak placówka 
rozdysponuje otrzymaną pulę 
pieniędzy? 
 

STR. 13  
 
 
 

Pasowanie na ucznia – już nie przedszkolaki,  
ale pierwszaki!!! 

STR. 13 

TWG KURIER 



 2 

WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W październiku na terenie naszej gminy odbyło 
się wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. Sporą ich 
część stanowiły uroczystości zorganizowane przez 
placówki oświatowe w związku z obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej. Sprawozdania z tych wydarzeń 
znajdziecie na łamach 33 numeru TWG Kuriera.  
 

Przedstawiamy również lekkie i przyjemne 
tematy związane z rekreacją i sportem, a także ze 
zbliżającą się wigilią św. Andrzeja.  
 

O zmianach jakie przeżyła kolej na przestrzeni 
ostatnich 50 lat opowie wieloletni pracownik PKP  
z terenu naszej gminy.  
 

W związku z końcem kadencji obecnych władz 
gminy nie zabraknie podsumowań  wykonanych 
inwestycji oraz informacji na temat pozyskanych 
środków zewnętrznych i realizowanych projektów  
w ostatnich 4 latach.   

 
 
 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZJJJ..JJJJJJJJJ.JJJ..s.3 
 
SESJAJJJ..JJJJ..JJJJJJJ.JJJ..s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Opłata targowa 2011 
- Opłata za psa 
- Podatki 2011 
 
HOBBYSTAJJJ..JJJJJJJJJ.JJJ..s.5 
- Kolej wczoraj, a dziśJ 
 
POD LUPĄJJJJJJJJJJJJJ.JJJ..s.6 
- Skarb Parafii w Wojsce 
 
KULTURALNIEJJJJJJJJJJJJJJJs.7 
- Nobliści śląscy, cz. VIII 
- Hubertus 2010 
- Marchewkowe urodzinki 
- Dzień Papieski w SP Tworóg 
- Rozśpiewana wystawa 
- V Ogólnopolski konkurs literacki 
 
NA BIEŻĄCOJJJJJJJJJJ...JJJ......s.12 
- Środki pomocowe – plany na przyszłość 
- Budowa Sali rozpoczęta 
- Projekt „Drzwi otwarte” 
- Szkolne świętowanie 
- Geoportal dla Gminy za darmo! 
- Stan bezpieczeństwa w Gminie Tworóg 
- Kroniki policyjne 

 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Izabela Cogiel, Karolina Gatys, ks. Piotr Puchała, Anna Rogala-Goj 

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

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

SPROSTOWANIE 
 

W związku z rozpowszechnianiem 
nieprawdziwych informacji, mających na celu 
wyłącznie zdyskredytowanie obecnych władz z uwagi 
na zbliżające się wybory samorządowe w sprawie 
nieprawidłowości sprzedaży działki nr 661/66  
w Tworogu (naprzeciw GOK-u), gdzie w chwili 
obecnej prowadzona jest inwestycja polegająca na 
budowie pawilonu handlowego uprzejmie informuję, 
że sprawa została po złożeniu doniesienia dogłębnie 
sprawdzona przez Prokuraturę Rejonową  
w Tarnowskich Górach. Postanowieniem Prokuratury 
Rejonowej Sygn. Akt 3 Ds. 191/10 z dnia 14.05.2010 
r. odmówiono wszczęcia śledztwa gdyż sprzedaż 
działki nastąpiła zgodnie z przepisami prawa. 
Cała treść przedmiotowego postanowienia będzie 
zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Urzędu Gminy Tworóg.  
 

Chcę bardzo podziękować osobie, która 
otrzymała anonimową informację i przekazała ją do 
Prokuratury, gdyż w ten sposób sprawa została 
wyjaśniona przez odpowiednie służby, a tym samym 
zostałem oczyszczony z krzywdzących  
i niesłusznych zarzutów, których rozpowszechnianie 
jest naruszeniem art. 212 Kodeksu karnego. 
 

Z poważaniem 
Eugeniusz Gwóźdź 

 

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
 

10 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
odbędzie się kiermasz świąteczny, na którym 
zaprezentują się lokalni twórcy rękodzieła. Podczas 
targów rozmaitości będzie można zaopatrzyć się  
w świąteczne upominki dla najbliższych: oryginalną  
i niepowtarzalną biżuterię, misternie wykonane szale, 
rękawiczki i inne części garderoby zrobione na 
szydełku i drutach. Nie zabraknie świątecznych 
ozdób oraz innych dekoracyjnych elementów 
wykonanych techniką decoupage. Wszystkich 
zainteresowanych zaprezentowaniem swoich prac 
prosimy o kontach z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
(tel. 32 285 74 92) 
 

Okres przedświąteczny to czas robienia 
porządków w domu oraz w naszych szafach. Często 
znajdujemy w nich ubrania, które są w dobrym stanie 
ale rozmiar już nie ten, czy po prostu się nam 
znudziły. Jeśli nie masz pomysłu co z nimi zrobić, 
przynieś je na kiermasz ciuchów używanych. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury do dnia 30 listopada.  

 
  

MŁODZIEŻ PAMIĘTA  
O WAŻNYCH ROCZNICACH 
 
W 30 rocznicę powstania „Solidarności” – lekcja 
historii w Gimnazjum w Brynku 
 

W poniedziałek 18.10.2010 r. w naszej szkole 
odbyło się spotkanie z „ludźmi Solidarności”. 
Naszymi gośćmi byli: Pani Anna Walisko-Brysch  
i Pan Zbyszek Klich. Na początku wysłuchaliśmy 
piosenkę „Mury” J. Kaczmarskiego, a później  
z uwagą wsłuchiwaliśmy się w opowieść gości. Pani 
Walisko-Brysch była nauczycielką fizyki  
w tarnogórskiej szkole średniej. Mówiła o pracy  
w powojennych komunistycznych szkołach,  
o traktowaniu nauczycieli przez władze 
komunistyczne, przytoczyła też kilka historii ze 
swego życia.  
 

Pan Klich był pracownikiem FAZOS-u. Mówił  
o atmosferze w pracy w sierpniu 1980 roku,  
o pierwszych strajkach. Opowiadał nam o swoim 
internowaniu w okresie stanu wojennego. Oboje do 
dzisiaj są członkami „Solidarności”. Goście pokazali 
nam także broszury, ulotki, różne kartki z okresu 
komunizmu. Młodzież słuchała z zainteresowaniem  
i poniekąd z niedowierzaniem, że można było żyć  
w zniewoleniu. 
 

Uczniowie zadawali gościom pytania, m.in. jak 
oceniają zryw Polaków sprzed 30 lat. Pan Klich 
odpowiedział: „Zryw Polaków sprzed 30 lat był 
jednym z najpiękniejszych wydarzeń w historii 
Polski”. 
 

W ramach obchodów 30-lecia NSZZ Solidarność 
uczniowie gimnazjum wzięli także udział w konkursie 
na prezentację multimedialną oraz w konkursie 
plastycznym. Powstało 11 prezentacji ukazujących 
historię Związku oraz prace plastyczne, które oceniali 
przedstawiciele „Solidarności”. Prace konkursowe 
będą wykorzystane jako materiały pomocnicze na 
lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Oficjalne 
podsumowanie konkursu będzie miało miejsce  
w listopadzie.  

 
Karolina Gatys,  

(uczennica kl. II b Gimnazjum w Brynku) 
 

MARCINKI W WOJCE 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 

coroczne obchody Dnia św. Marcina  w czwartek 
11 listopada na godz. 15 do kościoła parafialnego 
w Wojsce.  
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z LVIII 
(58) sesji Rady Gminy Tworóg z dnia  
18 października 2010r: 
- podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego 
konsultowania, z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, projektów aktów prawa 
miejscowego oraz programu współpracy (uchwała  
nr LVIII/575/2010). 
- zmieniono uchwałę Rady Gminy Tworóg w  
nr LIV/549/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
rok budżetowy 2009-2010 na zadanie inwestycyjne 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach”. Po 
przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji 
zmniejszyły się koszty inwestycji, tym samym 
obniżono zabezpieczenie kredytowe na ten cel do 
kwoty 1.402.000,00zł (uchwała nr LVIII/576/2010). 
- przyjęto nowe wysokości stawek od środków 
transportowych na rok 2011. Wszystkie stawki 
zostały podniesione o wskaźnik inflacyjny – 2.6% 
(uchwała nr LVIII/581/2010). 
 

OPŁATA TARGOWA 2011 
 

Uchwałą nr LVIII/579/2010 Rada Gminy Tworóg 
przyjęła dzienne stawki opłaty targowej na rok 2011 
na terenie Gminy Tworóg. Ustalono, że dzienna 
stawka wyniesie 1,00zł od każdego rozpoczętego 
metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na 
potrzeby handlu. W roku 2009 Rada Gminy zmieniła 
zasady naliczania stawek i od stycznia 2010 roku 
handlowcy uiszczają opłatę za każdy rozpoczęty 
metr. Wcześniej opłaty były zróżnicowane  
i obowiązywały inne stawki dla osób sprzedających 
płody rolne, inne dla handlowców zajmujących 
powierzchnię do 3m2 i powyżej 3m2. W roku 2009, 
kiedy obowiązywały jeszcze stare zasady naliczania 
opłat, do budżetu gminy spłynęło z tego tytułu około 
20.000,00zł. Po zmianie zasad naliczania opłaty  
w roku 2010 zebrano około 10.000,00zł. Aby wpływ  
z tytuły pobierania opłat targowych był porównywalny 
do tego z roku 2009, podwyższono stawkę o 100%, 
tzn. z kwoty 0,50zł do 1,00zł. 

 

OPŁATA ZA PSA 
 

Co roku Rada ustala nowe stawki opłaty od 
posiadania psów. W tym roku podwyższono kwoty 
opat jedynie o wskaźnik inflacyjny. Stawka roczna 
opłaty wynosi 32,00 zł od jednego psa i 16,00zł za 
każdego następnego psa posiadanego przez osobę 
fizyczną. 

 

Podczas Komisji Budżetowej poprzedzającej 
sesję dyskutowano nad celowością pobierania opłaty 
oraz nad problemami ze ściąganiem opłat od 
mieszkańców. W roku 2010 z tytuły opłat od 
posiadania psów do budżetu gminy wpłynęło łącznie 
1.550,00zł. Padło więc pytanie dotyczące sensu 
pobierania tej opłaty. Przy tej okazji przeanalizowano 
koszty, jakie Gmina ponosi w związku  
z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i utylizacją 
martwych zwierząt na terenie gminy. Łącznie w ciągu 
roku przeznacza się na ten cel około 30.000,00zł.  
W związku z tak wysokimi kosztami, jakie 
przeznacza się na zwierzęta, głównie psy, 
stwierdzono, że nie należy rezygnować z pobierania 
tej opłaty i podjęto uchwałę w tej sprawie  
nr LVIII/579/2010. 
 

PODATKI 2011 
 

Uchwała LVIII/580/2010 Rada Gminy Tworóg 
ustaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2011 rok. Wszystkie stawki zostały zwiększone  
o wskaźnik inflacji, jedynie stawkę od budynków pod 
działalność gospodarczą zwiększono o 6,20%. 
Oto nowe stawki podatku od nieruchomości: 
 
Podatek od: Stawki 

2010 
(zł/m²) 

Stawki 
2011 

(zł/m²) 

gruntów pod działalność gospodarczą 0,74 0,76 

gruntów pozostałych, w tym pod 
działalność organizacji pożytku 
publicznego 

0,23 0,24 

budynków mieszkalnych 
wybudowanych do 1939r. 

0,61 0,63 

budynków mieszkalnych 
wybudowanych po 1939 r. 

0,64 0,66 

budynków lub innych części 
przeznaczonych na działalność 
gospodarczą 

16,14 17,14 

budynków przeznaczonych na dział. 
Gosp. W zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 

3,91 4,01 

budynków przeznaczonych do 
przechowywania samochodów 

4,22 4,33 

budynków letniskowych 6,84 7,02 

 

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY 
Gmina Tworóg po raz drugi została 

odznaczona przez Biuro Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor S.A. wyróżnieniem dla gminy dbającej 
o finanse mieszkańców 2010. 
 



 5 

KURIER 
TWG HOBBYSTA 

KOLEJ WCZORAJ A DZIŚR 
 

- Zachowaj w pamięci kolej jaką znasz  
z długich lat pracy, bo ta którą utworzą, nie 
będzie jej przypominać – tym mottem należałoby 
rozpocząć nasze przemyślenia dotyczące kolei. 
Jak funkcjonowała dawniej, a jak obecnie się 
prezentuje? Odpowiedzi na te i inne pytania 
przybliży nam doświadczony, zasłużony, 
wieloletni pracownik kolei Reinhard Schygulla. 
 
Agata Krain: Od kiedy pracuje Pan w transporcie 
kolejowym? Co spowodowało, że wybrał Pan taką 
pracę? 
 
Reinhard Schygulla: To nasza rodzinna tradycja. 
Mój ojciec był zawiadowcą w służbie drogowej  
w Mikulczycach. Pracował tam już przed wojną. 
Podobnie dziadek ze strony mamy. On również był 
związany z koleją. Pracował jako zwrotniczy, 
następnie dyżurny kolejowy, a pod koniec kariery 
pełnił funkcję zawiadowcy na stacji w Kielczy. 
Postanowiłem nie zaniechać tego zwyczaju i 2 lipca 
1959 r. rozpocząłem pracę sezonową na kolei. Moja 
przygoda z koleją trwała aż do 2002 r., kiedy to 
przeszedłem na emeryturę. Przez te wszystkie lata 
pracowałem na różnych stanowiskach, jednak 
większość czasu poświęciłem mechanizacji i służbie 
BHP. 
 
A.K: W jaki sposób funkcjonowały Polskie Koleje 
Państwowe i jak w trakcie lat się zmieniały? 
 
R.Sch: Kiedy zacząłem pracować PKP było 
podzielone na okręgi (jednym z nich był Katowicki 
Okręg Kolejowy). Te zaś składały się z oddziałów 
różnych służb, lokomotywowni, parowozowni, 
wagonowni. Po reorganizacji, która rozpoczęła się  
w 1989r., zaczęto likwidować niektóre służby.  
W wyniku wielu wewnętrznych przekształceń powstał 
w końcu jeden duży zakład – najpierw był to Zakład 
Infrastruktury, a następnie Zakład Linii Kolejowych. 
Na dawnym okręgu Śląskim istnieją obecnie 
zaledwie trzy zakłady – Tarnowskie Góry, 
Częstochowa i Katowice. Tarnogórski jest 
największym na sieci PKP, zatrudnia dzisiaj ok. 
2.900 osób. Dawniej (lata 70-80.) w samym węźle 
tarnogórskim pracowało aż 5 tys. osób. 
Restrukturyzacja doprowadziła jednak do 
drastycznych likwidacji stanowisk pracy, 
lokomotywowni, wagonowni, linii kolejowych, 
połączeń, jednostek utrzymywania nawierzchni 
kolejowych, urządzeń RSK, trakcji. Pozamykano 
posterunki przejazdowe i nastawnicze. Fizycznie 
zlikwidowano linie kolejowe.  
 

A.K: Od kiedy istnieje transport kolejowy na 
naszych terenach? 
 
R.Sch: Linia kolejowa Tarnowskie Góry-Opole była 
planowana już w 1830 r. Zaprojektowana została 
przez F. T. Krause, który projektował również linie 
Wrocław-Berlin, Wrocław-Drezno i Wrocław-Kraków 
przez Tarnowskie Góry. 12 lutego 1857 r. oddano do 
użytku dla ruchu towarowego linię Tarnowskie Góry-
Zawadzkie. Dwa lata później na linii Tarnowskie 
Góry-Zawadzkie-Opole jeździły już  pociągi osobowe. 
Trasa był bardzo ważna dla mieszkańców gminy 
Tworóg i okolic. Wielu z nich dojeżdżało wówczas do 
zakładów pracy w Strzybnicy, Tarnowskich Górach, 
Bytomiu, Krupskim Młynie, Zawadzkim, Ozimku  
i Opolu. Natomiast młodzież do szkół średnich  
i wyższych. Połączenia były bardzo wygodne dla 
podróżnych. Ze stacji w Fosowskiem można było 
dojechać do Lublińca, Strzelec Opolskich, Opola, 
Kluczborka, Olesna. Niestety już pod koniec lat 60. 
sytuacja stopniowa zaczęła się zmieniać. 
Zlikwidowano linię do Olesna, a wkrótce po 
reorganizacji PKP również połączenia osobowe do 
Strzelec Opolskich. Częstotliwość pociągów 
regularnie się zmniejszała. Dotyczy to również linii 
Tarnowskie Góry przez Tworóg do Opola. Dzisiaj 
pociągami podróżuje znikoma ilość pasażerów.  
W Tworogu w godzinach rannych do pociągu 
wsiadają 3-4 osoby, a wysiada tylko jedna. Obecnie  
z naszej gminy w zakładzie PKL pracuje jedynie 
naczelnik działu inż. Joachim Nowak, pięciu 
toromistrzów po linii służby drogowej i ośmiu 
dróżników przejazdowych. 
 
A.K: Jakie może przybliżyć nam Pan ciekawostki 
dotyczące kolei w naszej gminie? 
 
R.Sch: Ciekawostką może być tworoska bocznica 
kolejowa podłączona do torów kolejowych. Była ona 
wybudowana za czasów niemieckich na koszt 
mieszkańca gminy. Dziś już jej nie ma, a na terenie 
gdzie się znajdowała, powstaje pawilon handlowy. 
Na przełomie lat 50. i 60. na stacji znajdował się 
bufet, w którym można było zjeść i napić się czegoś 
ciepłego. Funkcjonowała również kasa biletowa  
z uprzejmą obsługą, było ciepło, można było w miłej 
atmosferze czekać na przybycie pociągu. Pewnego 
razu jednak na stacji tworoskiej doszło do tragedii. 
Było to w latach 80. 1 stycznia w godzinach 
wieczornych, jeden z mieszkańców został ugodzony 
nożem w głowę. Napastnikiem był mieszkaniec 
Bytomia, który przyjeżdżał w odwiedziny do 
krewnych do Tworoga. Ofiara zmarła. 
 
A.K: Dziękuję za rozmowę, 
R.Sch: Również dziękuję. 
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SKARB PARAFII W WOJSCE 
 

Mogłoby się wydawać, że na terenie 
stosunkowo niedawno powstałej parafii nie 
znajdziemy nic, co zwróciłoby uwagę historyka sztuki 
sakralnej. Taką właśnie jest parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Wojsce. Na pierwszy rzut oka 
na terenie kościoła nie znajdziemy nic, co miałoby 
wartość historyczną, a byłoby związane  
z chrześcijaństwem, ale czy aby na pewno? 
 

W kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Wojsce, podobnie jak w wielu innych 
świątyniach, znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. 
Obraz, jakich wiele. Jest on jednak wyjątkowy, gdyż 
jego autorem jest Adolf Hyła. 
 
ZNANY MALARZ 

Adolf Hyła jest autorem najbardziej znanego  
i najbardziej rozpowszechnionego na świecie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego, który obecnie 
znajduje się w Krakowie Łagiewnikach. Obraz ten 
został namalowany ściśle według wskazówek Siostry 
Faustyny, która spełnia prośbę, jaką wyraził Chrystus 
podczas objawienia: „Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz...” Malarz jest jednym  
z najpopularniejszych naszych artystów, jego dzieła 
są znane poza granicami kraju. Stało się tak właśnie 
dzięki wizerunkowi Chrystusa Miłosiernego, opartego 
na wizji św. Faustyny Kowalskiej. Losy tych dwóch 
postaci splotły się nierozerwalnie, czyniąc obydwoje 
wyjątkowymi heroldami Bożego Miłosierdzia. Wizja 
Bożego Miłosierdzia pędzla Hyły stała się 
najpopularniejsza i najbardziej rozpowszechniona  
w całym chrześcijańskim świecie dzięki milionom 
kopii i reprodukcji. W ten sposób spełniło się też 
gorące pragnienie, jakie Zbawiciel wyraził do siostry 
Faustyny „Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw  
w kaplicy waszej i na całym świecie”. Dzisiaj chyba 
już nie ma kraju, w którym by nie było wizerunku 
Jezusa Miłosiernego namalowanego przez Adolfa 
Hyłę.  
 

Widzimy w nim oryginalny i przejmujący sposób 
przedstawienia Zbawiciela. Jest to wizerunek, obok 
którego trudno przejść obojętnie. Jezus ubrany  
w białą szatę idzie w naszym kierunku na boso, nie 
jak król, ale prawdziwy sługa, który obmywa 
apostołom stopy. Prawdziwą dłonią wykonuje gest 
błogosławieństwa, który jest jednocześnie gestem 
przebaczenia, jaki kapłan wykonuje, gdy odpuszcza 
grzechy. W końcu lewa dłoń wskazuje na centralny 
element obrazu- serce, z którego wychodzą  
w postaci promieni krew i woda, znak męki pańskiej  
i odkupienia świata. Warto dokładniej poznać ten 
niezwykły obraz, zgłębić jego tajemnicę, piękno  
i wartość duchową. 
 

HISTORIA OBRAZU W WOJSCE 
Oraz w Wojsce, pędzla Adolfa Hyły o wymiarach 

115 x 235 cm został zakupiony w roku 1955 przez 
ówczesnego proboszcza ks. Alojzego Trochy.  
O pochodzeniu obrazu dowiadujemy się z notatek 
samego mistrza- Adolfa Hyły, z podpisu malarza, 
który znajduje się z tyłu obrazu oraz z ogłoszeń 
parafialnych z 1955 r. Obraz ten przez długi czas 
tkwił w bocznej kaplicy przy konfesjonale po prawej 
stronie. Od remontu kościoła został przeniesiony  
w miejsce dużego krzyża do bocznego ołtarza po 
lewej stronie głównego ołtarza, a krzyż w miejsce 
obrazu przy konfesjonale.  

 
Obraz Miłosierdzia przez wiele lat musiał być  

w „ukryciu”, ponieważ Kongregacja do spraw Nauki  
i Wiary wydała zakaz kultu Miłosierdzia Bożego 
rzekomo dbając o czystość kultu Trójcy Świętej. 
Dopiero w 1978 r. dzięki Kard. Karolowi Wojtyle- 
Kongregacja do spraw Nauki  
i Wiary odwołała zakaz kultu. Wtedy symbol 
Miłosierdzia Bożego wrócił do łask i obraz ten wrócił 
na właściwe miejsce w kościele. 
 
OBRAZ, KTÓREGO AUTOREM JEST SAM 
CHRYTSTUS 

Kiedy Jezus powiedział: „Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz” to jednocześnie wskazał na 
największą tajemnicę, mianowicie na to, że to nie 
człowiek, ale On sam, Zbawiciel jest autorem tej wizji 
plastycznej swojego miłosierdzia przekazanej przez 
Niego do kontemplacji całemu światu. Wszystkie 
cechy i szczegóły tego obrazu nie wypływają  
z inspiracji jakiegoś malarza, artysty, ale są wprost 
przedstawione w wizji Jezusa, a nawet dokładnie 
omówione i wytłumaczone przez Niego. Dlatego 
obraz miłosierdzia różni się od wszystkich innych 
obrazów i ze względu na autorstwo jest największym 
„świętym” obrazem jaki znamy w kościele. 

 
Ks. Piotr Puchała 

Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Wojsce 

NAGRODA DLA 
DYREKTORA 

15 października w Westybulu Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli  
i pracowników oświaty. Na uroczystość 
zaproszona została Małgorzata Ziaja Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Tworogu. Pani Małgorzata 
otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Serdecznie gratulujemy! 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY cz. VIII  
 

W historii Górnego Śląska możemy znaleźć 
nazwiska, które zapisały się w sposób znaczący 
w dziedzinach nauk ścisłych. Do takich osób 
należy bez wątpienia prof. Konrad Emil Bloch, 
którego zalicza się do grona uhonorowanych 
wybitnych naukowców. Był jednym z noblistów, 
którzy swoją karierę naukową rozwijali daleko od 
domu rodzinnego, bo aż za oceanem w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie jego badania zostały 
docenione. 
 

W 1936 r. wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Młody, nieznany nikomu naukowiec 
przegrywał już na samym początku wszelkie starania  
o pracę na uniwersytecie ze słynnymi naukowcami 
niemieckimi pochodzenia niemieckiego. 

 
Wkrótce Bloch po raz kolejny otrzymał  szansę od 

losu. Przy poparciu Maxa Bergmanna i Wallersteina 
został asystentem Hansa T. Clarka na Uniwersytecie 
Columbia  w Nowym York’u. Noblista zajął się tam 
badaniami nad metabolizmem i problemami 
biosyntezy. Jednakże dopiero w 1939 r. otrzymał stałą 
posadę na Uniwersytecie Columbia. Szczęście 
dopisało nobliście również w sprawach miłosnych.  
W 1941 r. zawarł związek małżeński z  Lore Teusch, 
uciekinierką pochodzącą z Monachium. Z tego 
szczęśliwego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci: 
syn Peter i córka Susan. W tym czasie jego kariera 
naukowa weszła dopiero na właściwy tor. Nasz noblista 
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego chemii na 
Uniwersytecie w Chicago. Po czym podjął pracę na 
najstarszym uniwersytecie Harward University  
w Cambridge, w którym poświęcił pracę naukową 
badaniom nad metabolizmem steroidów, głównie 
cholesterolu, aminokwasów i tłuszczów. Ukoronowanie 
tych badań była przyznana mu Nagroda Nobla. W roku 
1968 Konrad Bloch został mianowany  
przewodniczącym Wydziału Chemii. 
 

Pomimo tego, że noblista w 1982 r. przeszedł na 
emeryturę, jego kariera naukowa wciąż egzystowała. 
Jego ostatnia praca opublikowana została w 1994 r.,  
a ostatni artykuł we wrześniu 1997 r. Za jego naukową 
pracę i zasługi mianowano go Emeritus Higgins – 
Professor. Na tym jednak nie kończy się jego aktywna 
działalność. Konrad Bloch piastował bowiem funkcję 
prezesa sekcji biochemii w amerykańskiej akademii 
nauk (1966-1969). Był również prezesem 
Międzynarodowego Związku Biochemii (1968-1971).  
 

Noblista ma na swoim koncie także wiele nagród  
i wyróżnień. Bez wątpienia zasłużył na tak liczne 
honorowe doktoraty m.in. Columbia University, 
Hokkaido University, Technische Uniwersität  
w Monachium i University of Nancy. Bloch był również 
członkiem zagranicznych akademii nauk: australijskiej, 
japońskiej, włoskiej, bawarskiej i angielskie.  
 

Profesor zmarł 15 października 2000 r. w swojej 
posiadłości w Lexington w stanie Massachusetts  
w USA. Najwybitniejszemu obywatelowi Nysy 
zamontowano pamiątkową płytę na Szkole 
Podstawowej nr 5, gdzie w 1930 r. zdał egzamin 
dojrzałości. W 2002 r. podczas inauguracji roku 
akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nysie  Instytutowi Ratownictwa 
Medycznego i Pielęgniarstwa nadano miano 
„Collegium Medicum im. Konrada Emila Blocha”.   
 

KULTURALNIE 

KONRAD EMIL BLOCH – 
BIOCHEMIK 
 

Naukowiec otrzymał w 1964 r. Nagrodę Nobla  
w dziedzinie medycyny za badania nad zwalczaniem 
i zapobieganiem miażdżycy, w szczególności za 
odkrycie przebiegu syntezy cholesterolu  
w organizmie ludzkim. Uzyskał ją wspólnie  
z niemieckim biochemikiem Feodorem Lynenem, 
kolegą i rówieśnikiem ze studiów na Politechnice  
w Monachium. 
 

Noblista urodził się 21 stycznia 1912 r. w Nysie 
w rodzinie niemiecko-żydowskiej. Jego ojciec 
Friedrich był prawnikiem i właścicielem fabryki. 
Dzieciństwo i młodość upływała Blochowi beztrosko  
i szczęśliwie. Przyszły noblista uczył się znakomicie, 
marzył o zawodzie inżyniera chemika. Los jednak 
chciał inaczej. W 1930 rozpoczął studia na 
Politechnice w Monachium, jednej z najlepszych 
wówczas uczelni w Niemczech. Wkrótce ten 
inteligentny student uzyskał dyplom inżynieria chemii. 
Zainspirowany przez nauczyciela Hansa Fiszera, 
zainteresował się chemią organiczną. Niestety próby 
rozpoczęcia studiów doktoranckich Blocha skończyły 
się niepowodzeniem. Co więcej nastąpiły 
niespokojne czasy dla ludzi wyznania mojżeszowego. 
Tymczasem nasz noblista za wsparciem poprzez 
Hansa Fiszera, otrzymał możliwość pracy  
w instytucie badawczym w Davos (Szwajcaria). 
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HUBERTUS 2010 
 

W dniu 16 października na terenie malowniczo 
położonej stadniny Pana Marka Brożyńskiego  
w Połomii odbyło się doroczne święto myśliwych, 
leśników i jeźdźców- Hubertus. W imprezie wzięło 
udział ok. 50 osób jeżdżących konno w tej stadninie. 
Punktem kulminacyjnym święta były zawody szukania 
lisa, w których uczestniczyło 15 jeźdźców 
podzielonych na cztery drużyny. Zawodnicy na 
poszczególnych etapach konkurencji otrzymywali 
informacje mające przybliżyć ich do odszukania celu. 
Zwycięstwo odniosła drużyna w skład której wchodzili: 
od lewej, Andrzej Wiórek na Jaskrze, Maria Grzesiek 
na Latarniku i Magda Bizoń na Selwie. 
 

która zapraszała przedszkolaków do warzywnych 
pląsów, tańców i ciekawych konkursów. Dzieci 
układały marchewkowe puzzle, rzucały karotkami do 
kosza i świetnie się bawiły, a przy okazji otrzymały 
mnóstwo witamin. Dzień minął bardzo wesoło  
i przede wszystkim zdrowo. Następny bal  
w przedszkolu odbędzie się z okazji Urodzin 
Pluszowego Misia. 
 

DZIEŃ PAPIESKI  
W SP TWORÓG 
 

W czwartek 21 października w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu 
odbył się dzień papieski. Uczniowie poprzez 
przygotowane prezentacje mogli poznać historię 
życia największego Polaka ostatnich czasów, Karola 
Wojtyły. Za pomocą wierszy, opowieści, piosenek  
a także projekcji filmu animowanego kadra 
pedagogiczna starała się przedstawić dzieciom 
znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II. Na 
zakończenie, by nieco rozluźnić wzniosłą, aczkolwiek 
pogodną atmosferę, uczniowie otrzymali przepyszne 
kremówki – przysmak polskiego papieża.  
 

Dzień papieski połączono z rozstrzygnięciem 
konkursu zorganizowanego przez Związek 
Zawodowy NSZZ Solidarność w Krupskim Młynie. 
Tematem przewodnim było hasło „Solidarność – to 
znaczy żyć normalnie”. W konkursie udział wzięły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz  
z Boruszowic. Uczniowie poprzez prace plastyczne 
wyrazili, co dla nich znaczy „żyć normalnie”. I miejsce 
zdobyły: Michasia Chwolik, Monika Kobędza oraz 
Natalka Wocławek z SP Tworóg za pracę 
przedstawiającą Bolka i Lolka maszerujących  
z polska flagą przez wolną Europę oraz Urszula 
Gołkowska z SP Boruszowice za projekt znaczka. 
Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z laureatami 
konkursu z innych szkół w nagrodę pojechali na 
wycieczkę do siedziby NFZZ Solidarność  
w Katowicach, gdzie na sali im. Lecha Kaczyńskiego 
wzięli udział w wykładzie poświęconym Solidarności. 
Otrzymali również koszulki i inne upominki. 
Następnie zaproszeni zostali do Multikina na film. 
 

W  czasie imprezy odbył się pokaz tzw. 
ujeżdżania hiszpańskiego w wykonaniu Pani Anny 
Izdebskiej. Dorośli oraz dzieci na co dzień nie 
jeżdżący konno mieli możliwość odbycia przejażdżek 
konnych pod okiem instruktora. Impreza zakończyła 
się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku,  
a śpiewom i końskim opowieściom nie było końca. 
 

Izabela Cogiel 
 

MARCHEWKOWE URODZINKI 
 

Gminne Przedszkole w Tworogu już po raz 
trzeci bierze udział w programie „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”. Realizację programu 
rozpoczęto 22 października balem z okazji Urodzin 
Marchewki.  
 

Tego dnia przedszkole przeistoczyło się  
w prawdziwą marchewkową krainę. Zmienili się też 
nie do poznania jego bywalcy. Zarówno dzieci, jak  
i ich opiekunowie przebrali się na pomarańczowo 
udając małe i duże marchewki. Na tym nie koniec. 
Pomarańczowy kolor pojawił się także na ścianach, 
gdzie zawisło mnóstwo balonów i wyciętych 
marchewek, na talerzach w postaci surówki oraz  
w napojach.  
 

Bal rozpoczął się piosenką „Na marchewki 
urodziny”. Zabawę poprowadziła pani Marchewka, 
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ROZŚPIEWANA WYSTAWA 
 

W jeden z jesiennych weekendów, od 22 do 24 
października, w sali sportowej Szkoły Podstawowej w 
Tworogu odbywała się wystawa ptaków 
zorganizowana przez Polski Związek Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych „GWAREK” oddział 
Tarnowskie Góry. 
 

Można było zobaczyć setki kolorowych  
i rozśpiewanych ptaków, spośród których sędzia  
z Polskiej Federacji Ornitologicznej musiał wybrać te 
najbardziej cenne okazy. Nagrodzonych hodowców 
było wielu, gdyż kanarki, a także papugi podzielone 
są na tak zwane rzędy (rodzaje). Z nich wybiera się 
okaz najbardziej zbliżony do wzorca swojej rasy. 
Puchary i dyplomy hodowcom wręczył Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź oraz jeden z najstarszych 
członków Związku, mieszkaniec naszej gminy Ginter 
Lendel. 
 

Dyrektor Szkoły, Małgorzata Ziaja jako 
gospodarz imprezy poprosiła uczniów by wybrali 
swojego kandydata z ptasiego tłumu. Zwyciężyły 
piękne papugi o złotożółtym kolorze. Na pamiątkę 
wystawy i w podziękowaniu za gościnę szkoła 
otrzymała kanarka. Nowy mieszkaniec podstawówki 
będzie umilał czas dzieciom podczas pochmurnych 
jesiennych dni.  
 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
LITERACKI 
 

„To co ważne. Mój głos w sprawie wartości.” 
Pod patronatem ks. profesora Jerzego Szymika 
ogłoszony! 
 

To już po raz piąty co dwa lata Gimnazjum  
w Brynku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Tworogu organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Literacki dla gimnazjalistów, a od obecnej edycji także 
dla uczniów szkół podstawowych. Tematem konkursu 
jest refleksja o tym, co w życiu każdego człowieka 
istotne, wartościowe; o trudnych wyborach,  
o zwycięstwach nad słabościami, o godności, pasji, 
marzeniach i szczęściu.  

 
Te przemyślenia zamknięte w dowolną formę 

literacką, zarówno poetycką, jaki prozatorską, na 
pewno będą drogowskazem dla rówieśników, a może 
także dorosłych. Nasz konkurs to jeszcze jedna 
niepowtarzalna możliwość spotkania wrażliwych 
młodych ludzi, którzy czują mocniej i potrafią pięknie 
wypowiedzieć  własne uczucia w literackiej formie.  
 

To niepowtarzalne spotkanie w słowie także 
poprzez osobę Patrona Konkursu, Księdza Profesora 
Jerzego Szymika, Teologa i Poety, profesora 
zwyczajnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego, Członka Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej w Watykanie, autora wielu książek 
naukowych oraz poetyckich. 

 

Ksiądz Profesor Jerzy Szymik będzie 
przewodniczył obradom Jury Konkursu, a jako Patron 
przyzna własną nagrodę specjalną. 
 

Będzie również gościem honorowym 
uroczystości podsumowania, która odbędzie się 30 
marca 2011r. w Gimnazjum w Brynku. Laureaci 
naszego Konkursu będą mogli wówczas uczestniczyć 
w spotkaniu autorskim z patronem, ks. prof.  
J. Szymikiem. 
 

To wielki zaszczyt dla społeczności Gimnazjum 
w Brynku, że ks. prof. nieustannie utrzymuje z nami 
kontakt, informuje o ważnych wydarzeniach. W ten 
sposób w ubiegłym roku w listopadzie udało się nam 
uczestniczyć w wieczorze autorskim i promocji dwóch 
książek Poety w Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A nasz zespół 
wokalno-instrumentalny mógł wystąpić przed licznie 
zebraną publicznością. 
 

A niedawno ks. profesor napisał: „17 listopada 
2010 o godz. 18.00 w auli WTL UŚ promocja mojej 
nowej książki - bardzo dla mnie ważnej, teologicznej, 
o teologii Benedykta XVI. Szykuje się piękny wieczór, 
bardzo serdecznie wszystkich z  Brynka 
zapraszam!!!” Wypada więc przyjąć zaproszenie, 
a tymczasem przypominamy piękny wiersz profesora, 
jakże współgrający z kolorami za oknem.  

 
ks. J. Szymik: Błękit 
 
Nad Europą błękit 
znieruchomiał jak jastrząb 
dzień jeden, trzy, osiemnaście; 
płynie ku niemu od ziemi woń cyprysów, 
dębów i sosen 
W podzięce za modrą łaskawość. 
 
Jak ocalić błękit? 
Jak powstrzymać jesień? 
Czy wystarczą katedry, męczennicy, prawda? 
 

Anna Rogala-Goj,  
sekretarz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: 

„To, co ważne” pod patronatem ks. prof. J. Szymika 
 

SUKCESY MŁODYCH 
PISAREK 

W ostatnich latach sukcesy święci saga pt. 
„Zmierzch” autorstwa S. Meyer.  Na fali 
popularności tego cyklu powstało wiele książek  
o wampirach, a  Miejska Biblioteka Publiczna  
w Tarnowskich Górach ogłosiła konkurs dla 
uczniów gimnazjów i szkół średnich na 
opowiadanie pod nieco kontrowersyjnym tytułem 
„Moje spotkanie z wampirem”. II miejsce w tym 
konkursie zajęła Karolina Gatys - uczennica klasy 
II Gimnazjum w Brynku, a miejsce I przypadło 
absolwentce brynkowskiego gimnazjum – 
Justynie Cesarz. Gratulujemy. 
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TWG KURIER – KOBIETA 

ANDRZEJKI – MAGIA WRÓŻB 
 

- Na świętego Andrzeja błyska pannom 
nadzieja - mówi stare przysłowie. Nie bez 
przyczyny, bo też wigilia św. Andrzeja 
przypadająca w noc z 29 na 30 listopada, to 
tradycyjny wieczór wróżb i to przede wszystkim 
matrymonialnych.  
 

Z wigilią św. Andrzeja wiąże się szereg 
pozostałości starych obrzędów, które kultywowano 
prawdopodobnie podczas pogańskich świąt ku czci 
zmarłych. Ich podstawą była wiara w możliwość 
kontaktowania się z zaświatami, a tym samym 
poznania przyszłości.  
 

Skąd przywędrował ten zwyczaj? 
Prawdopodobnie  kolebką andrzejkowych wróżb jest 
starożytna Grecja. Na greckie pochodzenie wskazuje 
etymologia imienia patrona (imię Andrzej pochodzi  
z języka greckiego od słowa Andros, co znaczy 
mężczyzna). Według innych źródeł kult św. Andrzeja 
i tradycja wróżb miłosnych  wywodzi się ze 
starogermańskich wierzeń związanych z bogiem 
miłości, płodności i bogactw. Pierwsze 
udokumentowane wzmianki o wróżbach 
andrzejkowych w Polsce pochodzą z 1557 r. za 
sprawą Marcina Bielskiego, autora „Komedyji Justyna 
i Konstancyjej". Dawniej jedną z najbardziej 
charakterystycznych wróżb było lanie płynnego 
ołowiu na wodę, współcześnie popularny jest zwyczaj 
lania wosku i wróżenia z jego kształtu zawodu 
przyszłego męża, staropanieństwo lub trudności  
w drodze do zamążpójścia, powodzenie u mężczyzn, 
rychłe wesele.  
 

Do innych popularnych wróżb andrzejkowych 
należy: rzucanie buta za siebie – odwrócony do drzwi 
noskiem zapowiadał szybkie zamążpójście; obieranie 
jabłka a z obierek odczytywanie pierwszej litery 
imienia przyszłego męża lub małżonki; zdejmowanie 
lewych butów i ustawianie ich na przemian  
w kierunku drzwi. Dziewczyna której but pierwszy 
przekroczy próg, najwcześniej wyjdzie za mąż; 
ustawianie na stole trzech spodeczków lub misek,  
a pod nimi: obrączki, mirtu i różańca. Która  
z dziewcząt wyciągnie obrączkę – szybko wyjdzie za 
mąż, która gałązkę mirtu – zostanie starą panną,  
a różaniec zapowiada pójście do klasztoru; wkładanie 
pod poduszkę kartek z wypisanymi imionami 
chłopców, z rana w dzień św. Andrzeja wyciąga się 
kartkę z imieniem wybranego, czysta kartka oznacza 
dalsze staropanieństwo.  
 

Z dniem św. Andrzeja wiążą się prognozy 
pogodowe: „Gdy święty Andrzej ze śniegiem 
przybieży, sto dni śnieg na polu leży”, „Jeżeli na 
świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego 
Narodzenia będzie sroga zima”,  
 

Życzymy mieszkańcom gminy, aby wigilia  
św. Andrzeja opływała w dobrej zabawie, pomyślnych 
wróżbach i spełnionych nadziejach.  
 

PO MIĘSIĄCU ISTNIENIA 
KLUBU NORDIC WALKING... 
 

Zdrowy marsz – zdrowa moda. Tak określają 
działanie nordic walking uczestniczki  chodu  
z kijami.  Pierwszy miesiąc przechadzek 
wokół naszej gminy za nami, pora więc na 
wnioski. Redakcja TWG Kuriera zapytała 
uczestniczki Klubu nordic walking o ich 
spostrzeżenia. Mieszkanki gminy wyraziły spory 
entuzjazm i zadowolenie. 
 

Czym jest dla pań chód z kijami? Zapewniają, że 
to przede wszystkim sposób na poprawę kondycji  
i samopoczucia. Codzienność wypełniona 
obowiązkami zawodowymi i domowymi, może 
chwilami męczyć. Nordic Walking pomaga przełamać 
monotonię i najzwyczajniej w świecie zrelaksować 
się. - To lekarstwo na stresy, sposób na spędzanie 
popołudnia, odpoczynek od kłopotów – zgodnie 
przyznają.   
 

Dla naszych klubowiczek spalanie kalorii  
i wzmacnianie mięśni wydaje się drugorzędną 
sprawą. W tym modnym ostatnio sporcie dostrzegają 
przede wszystkim świetną zabawę, pretekst do 
spotkania w kobiecym gronie i dotlenienia organizmu. 
– Zdecydowałam się zapisać do klubu, ponieważ 
chciałam aktywnie spędzić swój wolny czas, 
zrelaksować się po stresującej pracy, wyjść na 
powietrze – wyjaśnia jedna z pań. Inna zaznacza, że 
skłoniło ja do tego zdrowie. – Miałam nadwerężone 
ramię, rehabilitantka zaleciła mi każdy ruch, który 
uaktywnia ramiona, a takim jest nordic walking – 
mówi.  
 

A jak się mieszkanki gminy czuja po miesiącu 
aktywności? - Jestem bardziej porozciągana i mniej 
zmęczona – twierdzi jedna z pań. Inna dodaje, że 
dzięki ćwiczeniom wchodzenie po schodach nie 
sprawia już takiego kłopotu. - Moje samopoczucie 
fizyczne i psychiczne znacznie się poprawiło. Czuję 
się dużo lepiej niż wcześniej, moje płuca są 
przewietrzone. Po takim treningu człowiek spokojnie i 
bezstresowo śpi – mówi klubowiczka.  
 

Uczestniczki chodu z kijami uważają, że 
przydałoby się urozmaicić trasy. - Największy 
problem pojawi się zimą, jednak mamy już pomysł jak 
go rozwiązać. Póki co wędrujemy ścieżkami  
w okolicach Tworoga, Hanuska, Cegielni, Brynka, 
Nowej Wsi lub w kierunku Brzeźnicy -  wyjaśniają.   
 

Klub funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu. Panie spotykają się dwa razy w tygodniu 
w większej grupie, lub w miarę możliwości spacerują 
częściej w mniejszych grupkach. Zainteresowani 
wciąż mogą dołączyć do grona aktywnych kobiet.  
 
Zachęcamy! 
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MUZYKA: „CRAZY LOVE” MICHAEL BUBLE 
 

Kiedy w 2003 r. po raz pierwszy Michael Buble wkroczył w świat muzyki ze 
swoją płytą „Michael Buble”, od razu podbił serca wielu słuchaczy. Słynne 
standardy muzyki rozrywkowej zinterpretował znakomicie w nowych aranżacjach. 
Czy kolejne płyty Bubla sprzedawały się w równie wielkim nakładzie? Okazuję się, 
że dobra passa piosenkarza wciąż  trwa... 
 

Kolejny, czwarty już krążek Michaela Buble (2009 r.), kanadyjskiego 
piosenkarza i aktora  przyjęto w środowisku słuchaczy z wielkim entuzjazmem. 
Nowy album nagrywany był przez sześć miesięcy w studiach Los Angeles, Nowym 
Yorku, Vancouver. Jego produkcją zajęli się panowie Bob Rock, David Foster  
i Humberto Gatica. Na płycie znalazło się 13 utworów, wśród nich nie mogło 
zabraknąć starych przebojów w nowych aranżacjach. Oprócz tytułowej piosenki 
„Crazy Love” Vana Morrisona możemy posłuchać również  utworów „Haven't met 
you Yet”, „Georgia On My Mind” i wiele innych równie znakomitych. Gościnnie na 
płycie wystąpili Naturally 7 w utworze „Stardust” oraz Sharon Jones i The Dap-
Kings w nagraniu „Baby (You've Got What It Takes). 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „WRÓCĘ PO CIEBIE” GUILLAUME MUSSO 
 

Książki Guillaume Musso cieszą się sporym zainteresowaniem i dużą 
popularnością. Po sukcesie książki „Potem” przetłumaczonej na trzydziestu jeden 
języków, francuski pisarz powraca z kolejną niespodzianką dla swoich czytelników. 
Przewrotna powieść „Wrócę po Ciebie” pełna jest napięcia, emocji, zagadek, miłości  
z elementami thrillera. Wszystko to połączone jest motywem zapętlenia czasu, 
podobnym do znanej komedii „Dzień Świstaka”. 
 

Główny bohater – Ethan jest znanym psychoterapeutą, człowiekiem sukcesu, 
który dla swojej kariery poświęcił życie rodzinne i miłość. Trafia na okładki 
magazynów i do programów cieszących się największą popularnością. Pozornie 
solidna konstrukcja jego życia rozpada się w mgnieniu oka, w momencie gdy młoda 
dziewczyna przed jego gabinetem popełnia samobójstwo. To jednak dopiero początek 
zaskakujących wydarzeń. Bohater boleśnie spada ze szczytu na same dno. 
Tymczasem otrzymuje od losu drugą szansę. Budzi się znowu 31 października i ma 
dwanaście godzin, by coś zmienić. 

 

FILM: „STREET DANCE 3D” 
 

Roztańczonych filmów mamy ostatnio pod dostatkiem. Kino taneczne  
z pewnością duży sukces zawdzięcza takim programom jak „Taniec z Gwiazdami”, 
„Mam Talent” czy „You Can Dance”. Sympatycy fabuły tanecznej doczekali się 
kolejnego filmu poświęconego tancerzom i ich kulturze. Brytyjczycy, którzy są 
producentami „Street Dance 3D”, tym razem zdecydowali się na ryzykowne 
posunięcie. Obsadzili w rolach aktorskich, brytyjskich finalistów edycji „You Can 
Dance” i „Mam Talent”. Pomysł okazał się znakomity, a film zyskał autentyczność  
i energiczność. 
 

Nie zdradzając ciekawej fabuły, mogę jedynie stwierdzić, że film stanowi niejako 
próbę porozumienia się dwóch światów tancerzy. Z jednej strony ekipy specjalizującej 
się w tańcu ulicznym, a z drugiej tancerzy szkoły baletowej. Dla jednych i drugich 
pasją jest taniec, ale tylko poprzez połączenie sił mogą odnieść zwycięstwo. 

 

„Wrócę po Ciebie” jest niesamowicie wzruszającą książką. Napisana jest lekkim piórem, szybko się ją 
czyta, nie pozwala na nudę. Dodam jeszcze, że zakończenie książki było dla mnie totalnym zaskoczeniem. 
Polecam! 

Porywające sekwencje choreograficzne, genialny montaż i oczywiście znakomita muzyka – to niewątpliwie 
te cechy filmu przyciągają do kin zarówno rzeszę wielbicieli tańca, jak i sympatyków lekkiego, dobrego filmu.  

Nowy krążek jest na równie dobrym poziomie co poprzednie. Tradycyjnie wszystkie nagrania utrzymane są 
w przeplatających się stylistykach popu, jazzu, swingu, a nawet bluesa. Idealnie nadaję się na jesienno-zimowe 
wieczory. 
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NA BIEśĄCO 
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ŚRODKI POMOCOWE – 
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 
 

Mijająca kadencja, to rekordowa ilość 
wykonanych inwestycji infrastrukturalnych takich 
jak; kanalizacje, drogi i chodniki. W porównaniu 
do poprzednich lat tych inwestycji wykonano 
kilka razy więcej – wykaz został zamieszczony na 
stronie internetowej www.tworog.pl. O szczegóły 
oraz dalsze plany rozwoju gminy zapytaliśmy 
Wójta Gminy, Eugeniusza Gwoździa. 
 

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez 
uzyskania pozabudżetowych środków finansowych, 
których w tym czasie wpłynęło ponad 6,5 mln zł. 
Praktycznie prawie wszystkie jednostki organizacyjne 
podległe gminie takie wnioski składały, 
niejednokrotnie uzyskując dofinansowanie z źródeł 
zewnętrznych. W rankingu gmin nasze miejsce jest 
korzystniejsze w porównaniu do początku kadencji. 
Przypominam, że w tworzeniu rankingu brane są pod 
uwagę wszystkie programy pomocowe, których 
beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak 
i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. 
Szkoda, że np. SP ZOZ nie złożył wniosku na 
rozbudowę ośrodka w ramach działania (9.2 
Infrastruktura lecznictwa otwartego RPO WSL), gdzie 
środków było sporo i każdy dobrze złożony wniosek 
uzyskał dofinansowanie. Nasze miejsce w rankingu 
byłoby jeszcze korzystniejsze.  
 

W przyszłych latach planuje się dalsze 
inwestycje infrastrukturalne, na realizację których 
złożono następujące wnioski do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

1. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej  
w miejscowości Brynek.” 

2. „Budowa gminnej sali sportowej wraz  
z łącznikiem w miejscowości Boruszowice.” 

3. „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy 
Tworóg wraz z obejściem.” 

 
W ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 Gmina złożyła 
wniosek na projekt p.n. „Przebudowa ul. Polnej  
w miejscowości Tworóg”. Ponadto w ramach PROW 
działanie 321 Gmina złożyła wniosek na 
dofinansowanie projektu p.n. „Termomodernizacja 
przedszkola w Tworogu”.  
 

W ramach Osi 4 Leader PROW złożono nast. 
wnioski; 

1. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
oraz ochrony dziedzictwa poprzez 
utworzenie strony internetowej i wydanie 
albumu Skarby Gminy Tworóg.” 

2. „Centrum wsi Wojska – doposażenie 
świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej” – 
współpraca z druhami OSP Wojska. 

3. „Świetlica pełna życia” – współpraca  
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 
W ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego ZUK Sp.  
z o.o. złożył wniosek p.n. „Budowa bazy 
gastronomicznej wraz niezbędnym wyposażeniem”. 
Gmina jako członek MZKP uzyskała dofinansowanie 
do budowy dworca autobusowego w Tarnowskich 
Górach oraz zakupu nowych autobusów firmy MAN. 
 

Obecnie kończymy realizację kanalizacji  
z środków unijnych (PROW), a niebawem z środków 
unijnych (RPO WSL) dokończymy kanalizację  
w Tworogu i rozpoczniemy w Brynku. Termin 
realizacji tej inwestycji to czerwiec 2011 – 
wykonawcę już wyłoniono i w najbliższym czasie 
przekazany zostanie plac budowy. 

 

BUDOWA SALI ROZPOCZĘTA 
 

W październiku ruszyły prace budowlane sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach. Rozpoczęcie budowy poprzedziły 
kilkuletnie starania o zabezpieczenie środków 
finansowych na ten cel, wykonanie projektu  
i sporządzenie dokumentacji. 
 

Wszystko rozpoczęło się w roku 2007, kiedy 
zamknięto zastępcze pomieszczenie pełniące rolę 
sali gimnastycznej z powodu fatalnego stanu 
technicznego, który zagrażał bezpieczeństwu dzieci. 
Zdesperowani rodzice wraz z panią Dyrektor, Danutą 
Wiśnowską i nauczycielami rozpoczęli działania 
mające na celu budowę nowej sali gimnastycznej. 
Należało nawiązać dialog z władzami Gminy, gdyż 
jako organ stanowiący, jako jedyni mogli sprawie 
nadać bieg. Odbyło się wiele spotkań, podczas 
których radni, wójt, przedstawiciele szkoły oraz 
rodziców starali się znaleźć  najlepsze rozwiązanie, 
zapewniające dzieciom odpowiedni dostęp do zajęć 
gimnastycznych. Wielkim orędownikiem budowy sali 
gimnastycznej był Piotr Krok - radny z Boruszowic. 
Zarówno radni jak i Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
doskonale rozumieli problem braku dostępu do 
sportu w Boruszowicach, sami jednak musieli stawić 
czoła innemu problemowi – finansowemu. 
Zastanawiano się nad możliwościami wnioskowania 
o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, 
jednak okazało się, że pieniędzy do podziału było za 
mało i wniosek Gminy Tworóg, choć oceniony 
pozytywnie pod względem merytorycznym, nie 
otrzymał dofinansowania. Kolejnym krokiem było 
złożenie wniosku o dofinansowanie budowy 
 



 13 

SZKOLNE ŚWIĘTOWANIE 
 

Dzień Edukacji Narodowej to święto 
pracowników oświaty ale także uczniów. Podczas 
uroczystości w Szkole Podstawowej im Powstańców 
Śląskich w Tworogu nie zabrakło atrakcji i wzruszeń 
dla całej społeczności szkolnej. 
 
NAGRODY, PODZIĘKOWANIA  
I NIESPODZIANKI... 

 
W środę 13 października do szkoły przybyło 

wielu gości. Wszyscy zgromadzili się na sali 
gimnastycznej by wspólnie świętować Dzień Edukacji 
Narodowej. Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wręczył 
Dyrektorowi Szkoły, Małgorzacie Ziaja nagrodę za jej 
osiągnięcia. Podziękował również nauczycielom za 
trud jaki wkładają w swoją pracę oraz za dobrą 
współpracę Szkoły z samorządem Gminy. Do życzeń 
dołączyli także przedstawiciele Samorządu 
Rodzicielskiego i złożyli na ręce Dyrektora kwiaty. 
 

Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali wyróżnieni 
nauczyciele: Katarzyna Mika, Brygida Samol, Anna 
Bartoszek, Anna Lipka, Hanna Pawełczyk oraz 
Zastępca Dyrektora Ryszard Królicki. Uczniowie 
nagrodzili nauczycieli gromkimi brawami oraz 
pięknymi kwiatami uwiecznionymi na obrazach 
wykonanych przez dzieci z koła plastycznego. 
 

Niespodzianką dla uczniów i nauczycieli był 
prezent jaki przekazali przedstawiciele DFK Tworóg 
Bertold Kubitza i Fryderyk Zgodzaj wraz z radnym 
powiatowym Adamem Chmielem. Zestaw 
podręczników do nauki muzyki w języku niemieckim 
ma pomóc w poznawaniu nie tylko języka ale  
i tradycji niemieckich. Książki zostały pozyskane  
w ramach współpracy Gminy Tworóg z Gminą 
Kumhausen w Bawarii. 
 
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE 

 
W pierwszej części spotkania na sali zbrakło 

pierwszaków. W tym czasie przygotowywali się oni 
do ceremonii pasowania na ucznia. Kiedy zostali 
wreszcie wywołani, dumnie wkroczyli na salę tańcząc 
poloneza. Po krótkim programie artystycznym, w 
którym pierwszaki pokazały czego zdążyły się już w 
szkolnych ławkach nauczyć, rozpoczęto ceremonię.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ze środków unijnych w ramach Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na kwotę 471.687,00zł. Trwają 
przygotowania do złożenia kolejnego wniosku, tym 
razem do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
z którego gmina chce pozyskać 33% wartości 
inwestycji. Nabór wniosków rozpocznie się w lutym 
2011 roku. Warunkiem złożenia wniosku jest 
podpisanie umowy z wykonawcą.  
 

Koszty inwestycji według przygotowanego 
projektu wyniosły 1.500.000,00zł, jednak po 
przeprowadzonym przetargu udało się je zmniejszyć 
do 1.149.310,55zł.  
 

Zakończenie prac budowlanych planowane jest 
na lato 2011 roku. W tym roku podczas Dnia Edukacji 
Narodowej szkoła w Boruszowicach świętowała 
rozpoczęcie prac, miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku uroczystości z okazji Dnia Edukacji odbędą się 
w nowej sali. 

 

PROJEKT „DRZWI OTWARTE” 
 

(6) informuję, że złożony przez Urząd Gminy 
Tworóg wniosek o dofinansowanie projektu pt: 
Drzwi otwarte, w ramach Priorytetu IX, 
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki został rozpatrzony pozytywnie (6) – to 
treść pisma, jakie skierował do Gminy Wydział 
Europejskiego Funduszu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  
 

To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla 
Gminnego Przedszkola w Tworogu. Placówka 
otrzyma 317.826,50zł na realizację projektu „Drzwi 
otwarte” skierowanego do dzieci z terenu gminy. 
Całkowity koszt to 322.666,50zł z czego gmina 
ponosi 4.840,00zł czyli niewiele w porównaniu do 
całej kwoty. Realizacja projektu ma na celu 
upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz 
zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania 
przedszkolnego wsi względem miast.  
 

Jak projekt ma w tym pomóc? Zaplanowano 
szereg zadań. Na dobry początek przyznane 
pieniądze posłużą do dostosowania sali  
w Przedszkolu do obowiązujących norm  
i standardów, zakupiony zostanie sprzęt i materiały. 
Odbędą się prelekcje dla rodziców szerzące idee 
edukacji przedszkolnej wśród mieszkańców. 
Najważniejszą jednak korzyścią będą dodatkowe 
zajęcia dla dzieci takie jak muzykoterapia, rytmika, 
plastyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które 
po pierwsze wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci, 
ale także pomogą wykryć i wyrównać opóźnienia  
w rozwoju. Zaplanowano również festyn rodzinny 
„Różni i Równi”, podczas którego dzięki zabawie  
z rodzicami dzieci poznają mechanizmy leżące u 
podstaw postrzegania ról społecznych. Unijny projekt 
będzie realizowany przez Gminne Przedszkole  
w Tworogu od stycznia 2011 roku do września 2012. 
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A.K: Czy zakład będzie zatrudniać ludzi z naszej 
gminy? 
J.K: Od momentu otwarcia firmy w Tworogu – tj.  
1 kwietnia 2010 r. pracę znalazły 3 osoby z gminy 
Tworóg. Na dzień dzisiejszy na stanowisko 
poszukujemy operatorów obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Od 2 listopada praktyki rozpoczęli 
uczniowie gminy Tworóg uczęszczający do 
Technikum Mechanicznego.  
A.K: Jakie nadzieje wiąże Pan z nowo powstałą 
placówką? 
J.K: Na razie liczymy, że koniunktura pozwoli spłacić 
kredyt, który zaciągnęliśmy na budowę zakładu  
w Tworogu i na dalszy rozwój firmy. 
A.K: Dziękuję za rozmowę, 
J.K: Również dziękuję. 
 

GOPS: PROPOZYCJE DLA 
POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tworogu realizuje w bieżącym roku trzecią edycję 
projektu systemowego pn. „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie 
Tworóg”, który umożliwia ludziom uzupełnienie 
wykształcenia, zdobycie prawa jazdy czy znalezienie 
pracy.  
 

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, 
będące w wieku aktywności zawodowej, szczególnie 
o niskich lub nie poszukiwanych na rynku pracy 
kwalifikacjach zawodowych, które są klientami 
GOPS-u. W tym roku program objął 19 osób, 13 
kobiet i 6 mężczyzn. Osoby te nauczyły się pisać CV 
i list motywacyjny oraz szukać pracy przy pomocy 
Internetu. Zaproponowano im także m.in. spotkanie  
z doradcą zawodowym, który pomógł im określić 
dalszą ścieżkę rozwoju.  
 

W ramach realizowanego programu korzystający 
ze szkoleń mają szanse podnieść swoje kwalifikacje 
poprzez udział w następujących kursach 
przygotowujących do zawodu: pracownik magazynu 
z umiejętnością fakturowania, obsługą komputera  
i kasy fiskalnej, kurs podstawowych technik kroju  
i szycia, kurs kosmetyczny, opiekun osób starszych  
i niepełnosprawnych, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy 
kat. C, sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy 
fiskalnej i komputera. Kursy te są prowadzone w tym 
roku przez następujące firmy: Przedsiębiorstwo 
Szkoleniowo-Projektowe PROGRAM z Tarnowskich 
Gór, Ośrodek Usług Oświatowych z Lublińca, 
ILLUSTRO Doradztwo Szkolenia Promocja z Opola  
i Liga Obrony Kraju z Tarnowskich Gór. Ponadto 
trzem rodzinom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji w tym roku został przydzielony tzw. 
asystent rodzinny. Odwiedza on rodzinę raz  
w tygodniu, spędzając z nią ok. 3 godzin. Wykonuje 
swoją pracę wielozadaniowo. Pomaga rodzinie  
w rozwiązywaniu problemów związanych  
z wychowywaniem i opieką nad dziećmi, problemów 
materialnych, mieszkaniowych i zdrowotnych.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Z gabloty szkolnej wyciągnięto laskę wodza – 
dar misjonarza z Gany, która co roku ma dodać siły  
i mądrości nowo przyjętym uczniom. Wprowadzono 
sztandar szkoły a dzieci ślubowały uroczyście: 

 
wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, 

uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły 

 oraz domu rodzinnego, 
przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom, 

swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, 
być dobrym Polakiem i godnie służyć ojczyźnie 

 
Po złożonym ślubowaniu Pani Dyrektor za 

pomocą laski z Ganny pasowała każdego pierwszaka 
na ucznia szkoły. Ten uroczysty dzień pozostawił  
w sercach dzieci i nauczycieli wiele radości, a także 
zapału do pracy, tak niezbędnych w trakcie długiego 
roku szkolnego. 
 

NOWA FIRMA W TWOROGU 
 

O tym czym będą się zajmować opowie nam 
Jerzy Koźlik – kierownik zakładu i członek 
zarządu. 
 
Agata Krain: Jaka to firma i czym się zajmuje? 
Jerzy Koźlik: SIEGESMUND & CO.OHG – tak 
kiedyś nazywał się zakład. Nazwa pochodzi od 
właściciela firmy. W trakcie jej żywotności zmieniła 
nazwę na ZW PHU „SIMET” Sp. z o.o. W rejonie 
tarnogórskim pracujemy już 20 lat. Na początku 
zatrudnialiśmy kilka osób. Sprowadzaliśmy maszyny 
używane z Niemiec.  W chwili obecnej zatrudniamy 
54 osoby, które w większości pracują na centrach 
obróbczych. Zakład specjalizuje się głównie  
w obróbce mechanicznej metali i tworzyw sztucznych 
(frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie). Całość 
produkcji wysyłana jest do Niemiec. Są to głównie 
części mechaniczne dla przemysłu maszyn 
pakujących, spożywczych, ale nie tylko. 
A.K: Jak będzie wyglądał dalszy rozwój firmy? 
J.K: Teren, na którym powstał zakład nie pozwala na 
budowę nowych budynków. Jednakże mamy 
przestrzenną halę i miejsce na kupno większej ilości 
obrabiarek. Z kolei nasze zaplecze socjalne pozwala 
zatrudnić około 60 osób.  
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Program „Aktywizacja społeczno-zawodowa 
bezrobotnych w Gminie Tworóg” jest w 85% 
finansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Bez wsparcia finansowego Unii 
Europejskiej uczestnicy projektu nie mieli by 
możliwości podniesienia swoich kwalifikacji 
zawodowych. Dzięki środkom z EFS-u zwiększa się 
ich szansa na znalezienie stałej pracy. 

 
Uczestniczki programu o kursach 

 
Pani Agnieszka Szmude o kursie 

kosmetycznym: Wzięłam udział w projekcie, 
ponieważ chciałam zdobyć cenne doświadczenie,  
a praca kosmetyczki zawsze mnie interesowała. 
 

Kurs odbywał się w salonach kosmetycznych  
w Tarnowskich Górach i Bytomiu gdzie nauczyłam 
się wielu cennych umiejętności. Dowiedziałam się 
m.in. jak wykonywać masaż, depilację nóg, hennę,  
w jaki sposób należy wyrywać brwi, zmywać makijaż  
i przeprowadzać zabiegi na paznokciach. Mimo, że 
na początku panował lekki nieład, na pewno warto 
było w tym uczestniczyć. Kiedy wszystko nabrało 
tempa, bardzo mi się spodobało. Chciałabym  
w przyszłości otworzyć własny salon kosmetyczny, 
ale to jest na razie w sferze marzeń. Póki co mogę 
świadczyć usługi koleżankom, albo zatrudnić się  
w salonie. Zdaję sobie sprawę z tego, że kurs był 
krótki, a żeby nabrać wprawy trzeba mieć spore 
doświadczenie. 

To dla mnie bardzo ważne. Wcześniej miałam już 
kontakt z „igłą”, ale szyłam tylko dla siebie  
i brakowało mi podstaw. Uważam, że warto było 
wziąć udział w kursie, polecam każdemu. Dla mnie 
była to nie tylko związane ze zdobyciem wiedzy, ale 
okazało się miłą odmianą, bo od trzech lat jestem na 
urlopie wychowawczym. Połączyłam więc  przyjemne  
z pożytecznym. Myślę, że każda kobieta powinna 
wiedzieć jak wymienić zamek albo podwinąć spodnie. 
Teraz szyję znajomym i rodzinie: synowi, córkom 
sióstr. Chciałabym się dalej rozwijać w tym kierunku. 
Interesowałoby mnie szycie firan. Mam w planie 
otworzyć kiedyś sklepik z firankami. Trochę się tego 
obawiam, ale jak się nie spróbuje, to nie dowiem czy 
potrafię. 
 

GEOPORTAL DLA GMINY ZA 
DARMO! 
 

W dniu 8 października rozstrzygnięto 
ogólnopolski konkurs organizowany w ramach 
szkoleń projektu pn. „Akademia Inspire” 
realizowanego przez UNEP/GRID Warszawa. 
Laureatem pierwszego miejsca w kategorii gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich została Gmina Tworóg. 
Nagrodą główną jest sfinansowanie dla Gminy 
geoportalu oraz wyjazd na warsztaty w Norwegii dla 
zwycięskiego zespołu.  
 

Geoportale to przyszłość samorządów. Są 
niezwykle pomocne w uzyskiwaniu informacji przez 
mieszkańców Gminy bez wychodzenia z domu. 
Pomagają w nawiązywaniu kontaktów urzędu  
z zainteresowanymi oraz pełnią ważną rolę  
w nawiązywaniu współpracy z mieszkańcami  
w procesach decyzyjnych o ważnych dla gminy 
sprawach, np. uchwalanie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
 

Wdrażanie geoportalu to droga inwestycja. 
Koszt wynosi ponad 500.000 zł. Dzięki zwycięstwu  
w konkursie Gmina Tworóg będzie miała geoportal 
za darmo. Planuje się go wdrożyć w I kwartale 2011 
roku. Dla zainteresowanych zasadą jego działania, 
polecamy już teraz zapoznanie się z geoportalami 
innych dużych miast, np. Bełchatów, Kielce, Gliwice. 
Dodatkowych informacji na temat konkursu i pracy 
konkursowej można uzyskać na stronie internetowej 
www.akademiainspire.pl. 
 

Już dzisiaj każdy mieszkaniec posiadający 
dostęp do internetu może odszukać swoją 
nieruchomość na stronie www.geoportal.gov.pl. 
Jest to geoportal ogólnopolski, który nie zawiera 
takich szczegółowych informacji jak geoportale 
samorządów. Zachęcamy  wszystkich do korzystania 
z tego narzędzia.  

I. K. i J. L. 
 

Pani Emilia Biwo o kursie podstawowych technik 
kroju i szycia: Właśnie planowałam zapisać się na 
tego typu kurs, kiedy pracownik opieki społecznej 
powiedział mi, że podobne szkolenie będzie 
oferowane w ramach projektu. Zdecydowałam się 
wziąć w nim udział. Zajęcia odbywały się  
w Tarnowskich Górach na ulicy Piastowskiej  
w siedzibie firmy PROGRAM. W kursie brały udział 
dwie osoby. Wszystko było bardzo dobrze 
zorganizowane, panowała miła atmosfera, a pani 
prowadząca dużo nas nauczyła. Opanowałam 
podstawy kroju i szycia, dowiedziałam się jak robić 
wykrój spodni, szyć żakiet, spodenki, spódnicę, 
bluzkę i kamizelkę. 
 

Foto: Agnieszka Szmude 
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STAN BEZPIECZEŃSTWA  
W GMINIE TWORÓG 
 

Na terenie działania Posterunku Policji  
w Tworogu w I półroczu 2010 r. przyjęto 61 
zawiadomień o przestępstwach. Jest to wzrost  
o 12 zgłoszeń w stosunku do I półrocza 2009 r.
  

Odnotowano 42 zdarzenia, co daje wzrost o 16. 
Struktura popełnianych przestępstw uległa zmianie  
w porównaniu do roku ubiegłego. Spadła ilość 
kradzieży o 11 przypadków, natomiast wzrosła ilość 
włamań o 9. Były to w większości włamania do 
pomieszczeń gospodarczych, gdzie sprawcy 
dokonywali kradzieży elementów metalowych  
i elektronarzędzi. Nie odnotowano natomiast żadnych 
zdarzeń na szlaku kolejowym.  
 

Policjanci Posterunku Policji w Tworogu 
zatrzymali 13 sprawców przestępstw kryminalnych, 
co stanowi wzrost o 9. Wylegitymowano 97 osób, 
przeprowadzono 153 interwencje z czego 26 to 
interwencje domowe, 23 publiczne oraz 104 inne. 
Zatrzymano i doprowadzono do jednostek policji, 
zakładów karnych i innych organów 41 osób, co daje 
wzrost o 21 przypadków. Do Izby Wytrzeźwień 
odwieziono 5 osób, sporządzono 3 wystąpienia  
o skierowanie na leczenie odwykowe, 
przeprowadzono 177 sprawdzeń, ustaleń i opinii dla 
różnych uprawnionych podmiotów, odzyskano jeden 
skradziony pojazd oraz zabezpieczono dwadzieścia 
miejsc zdarzeń. Obecnie pod nadzorem jest  
3 nieletnich zagrożonych demoralizacją. W jednym 
przypadku przeprowadzono nadzór w rodzinie objętej 
tzw. Niebieską Kartą. Przeprowadzono 7 postępowań 
przygotowawczych o znęcanie się nad rodziną. 
Odnotowano 43 kolizje, 7 wypadków, zatrzymano  
6 nietrzeźwych użytkowników dróg. Do najbardziej 
zagrożonych miejscowości w pierwszym półroczu 
2010 roku należą Boruszowice – 58 zdarzeń. 

  
KRONIKI POLICYJNE 
 

...czyli zdarzenia zaistniałe w październiku na 
terenie podległym Posterunkowi Policji  
w Tworogu. Aspiranci Posterunku Policji  
w Tworogu informują, że stan bezpieczeństwa 
uległ znacznej poprawie. W tym miesiącu 
odnotowano mniej zdarzeń i mniej wykroczeń  
w stosunku do poprzednich miesięcy.  
 

Na tym terenie przestępczość znacznie spadła 
(o 4 przestępstwa), w porównaniu z miesiącem 
ubiegłym.  
Doszło do: 
1. włamania do samochodu i usiłowania jego 

kradzieży z podwórka w godzinach nocnych 
(Wojska, 15.10), 

2. kradzieży portfela z dokumentami i pieniędzmi  
w sklepie (Tworóg, 5.10), 

3. kradzieży laptopa w rodzinie (Boruszowice). 
 

UL. BRYNKOWSKA  
W NOWEJ WSI 

W ostatnim czasie odebrano nową inwestycję 
– utwardzona została droga gminna w Nowej Wsi 
Tworoskiej (ul. Brynkowska) 
 

WYNIKI MAMMOGRAFIA 
 

INFORMUJEMY 
w pokoju nr 102 Urzędu Gminy Tworóg 

są do odbioru 
wyniki badań mammograficznych 

wykonywanych w mammobusie 
w dniu 8 października 2010 r. 

 

„E-BELFER” 
 

Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.:  
"e-Belfer - przygotowanie nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach 
do stosowania e-learningu w nauczaniu  
i samokształceniu". Nauczyciele ze Szkoły  
w Boruszowicach rozpoczną w lutym 2011 roku 
szkolenia w ramach projektu. Celem projektu jest 
wzrost kompetencji metodycznych  
i merytorycznych nauczycieli w zakresie 
wykorzystywania w codziennej pracy  
i samokształceniu nowoczesnych technik 
komputerowych. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry 
systemu oświaty". Przyznane zostało 
dofinansowanie w kwocie 82.133,38 zł. 

Wykroczenia – wzrosła ilość wykroczeń o 3 kradzieże 
mienia, w tym: 

1. kradzież artykułów spożywczych, 
2. kradzież dwóch tablic rejestracyjnych, 
3. jeden przypadek kradzieży złomu. 

 
Interwencje – 6 domowych, 5 w miejscach 
publicznych, 22 inne. Odwieziono jedną osobę do 
izby wytrzeźwień, a trzy do miejsca zamieszkania. 
Zatrzymano czterech nietrzeźwych kierowców, na 
których wysłano akty oskarżenia do sądu. Takie 
wykroczenia grożą grzywną, która dochodzi do 2 tys. 
zł, zatrzymaniem uprawnień i zakazem kierowania na 
2 lub 3 lata. 
 

W październik doszło do 7 kolizji i 1 wypadku 
(25.10 kierująca mieszkanka Częstochowy wymusiła 
pierwszeństwo na skrzyżowaniu ul. Zamkowej  
z Tarnogórską w Tworogu.  Kobieta z urazem klatki 
piersiowej została odwieziona do szpitala). Wpłynęły 
również dokumentacje o dwóch nieletnich sprawcach 
czynów karalnych. Zostaną oni objęci nadzorem 
przez dzielnicowych.   
 


