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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 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

„Jodło z monki” – tak brzmiało hasło tegorocznego konkursu „Danie Roku 2012”.  
Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej zdobyło I miejsce w swojej kategorii. 
Dowiedz się, co upichciły gospodynie (str. 9). 

Spokojnych Świąt BoŜego Spokojnych Świąt BoŜego Spokojnych Świąt BoŜego Spokojnych Świąt BoŜego Narodzenia, Narodzenia, Narodzenia, Narodzenia,     
rodzinnego ciepła,rodzinnego ciepła,rodzinnego ciepła,rodzinnego ciepła,    wielkiej radości, wielkiej radości, wielkiej radości, wielkiej radości,     

chwili odpoczynku chwili odpoczynku chwili odpoczynku chwili odpoczynku i nadziei na jeszcze lepszyi nadziei na jeszcze lepszyi nadziei na jeszcze lepszyi nadziei na jeszcze lepszy    2013 2013 2013 2013 rokrokrokrok        
ŜycząŜycząŜycząŜyczą    

Przewodnicząca     Wójt Gminy Tworóg 
Rady Gminy Tworóg    Eugeniusz Gwóźdź 
Maria Łukoszek 

Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg  
oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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- Podatek od nieruchomości  
- Reorganizacja oświaty? 
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- Z Hubertusem w bór 
- O polowaniach, Afryce i pewnej „babie” z Wojski 
POD LUPĄAAAAAAAAAAAAAAAAA.Astr.8 
- 200 lat dla stulatki 
- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki 
KULTURALNIEAAAAAAAAAAAAA.AAAstr.9 
- Śląskie pichcenie 
- Opowieści o śląskiej wiliji 
- Bal grzecznych misiów 
- Czary mary, wosku lanie, co ma stać się niech się stanie 
- Tworoskie karczmy 
- Zasady zdrowego odżywiania cz.III 
NA BIEŻĄCOAAAAAAAAAAAAA.AAA.str.13 
- Zimowe utrzymanie dróg  
- Projekt studium  
- Język – klucz do Europy 
- Nasz kraj – nasz dom 
- Śląska biesiada w przedszkolu w Tworogu 
- Szczęść boże górnikom! 
- Ognisko patriotyzmu 
- Stop wulgaryzmom i przemocy! 
- Ptasie hobby 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W tym miesiącu zapraszamy na spacer po XVIII- i XIX-
wiecznym Tworogu. Nasz lokalny historyk, Fryderyk 
Zgodzaj w artykule „Tworoskie karczmy” przypomina gdzie 
dawniej stały gospody. Z artykułu „Z Hubertusem w Bór” 
dowiecie się dlaczego myśliwi polują i jakie wiążą się 
z tym zwyczaje. Poznacie też mieszkankę Wojski –
Bożenę Mazalik, która niedawno wydała własną książkę.  

Relacjonujemy także obrady Komisji ds. Społecznych, na 
których padła propozycja reorganizacji oświaty. Na czym
miałaby polegać i czy czekają nas zmiany? 

Ponadto przeczytacie o andrzejkowych zabawach na 
terenie gminy, obchodach barbórki i półfinale konkursu 
„Godomy po naszymu”, który tym razem odbył się 
w Tworogu. Przedstawiamy również mieszkankę Brynka, 
która w minionym miesiącu skończyła 100 lat. 

To już ostatni numer „TWG Kuriera” w tym roku. Pozostaje 
nam życzyć wszystkim wesołych, spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku – realizacji 
planów. Do zobaczenia w styczniu! 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 
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Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 
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Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
AUTO DLA OSP  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu składa 
serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
sołectw Tworóg, Brynek i Nowa Wieś za wsparcie 
udzielone podczas tegorocznej jesiennej zbiórki 
złomu. Środki pozyskane z ww. zbiórki zostaną 
przeznaczone na zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
od ponad 15 lat. Ilość interwencji naszej jednostki z roku 
na rok wzrasta (w ostatnich latach wynosi około 100 
rocznie), czego powodem jest ciągłe zwiększanie zakresu 
obowiązków OSP. W naszym rejonie, z uwagi na 
charakterystykę terenu, istnieje zagrożenie przestrzennymi 
pożarami lasów. Jednak nasze interwencje dotyczą nie 
tylko pożarów, ale także kataklizmów, wypadków itp. 
Aktualnie w naszym użytkowaniu jest średni samochód 
gaśniczy marki Mercedes (na zdj. poniżej), pozyskany 
nieodpłatnie z Zawodowej Straży Pożarnej w Hamburgu. 
Samochód został wyprodukowany w 1979 r. Jest 
intensywnie eksploatowany podczas akcji ratowniczo-
gaśniczych. To wszystko powoduje, że wydatki na jego 
remonty systematycznie wzrastają. 

oraz przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy 
o wsparcie naszej inicjatywy, brakuje nam ok. 400 000 zł.
Każda kwota przekazana naszej jednostce pozwoli nam 
zbliżyć się do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Nr. konta: BS Tworóg 67 8466 0002 0000 2697 2000 
0001 tytuł wpłaty: „nowy samochód” 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

DRUHOWIE Z POŁOMI W ROLI 
MODELI! 

Strażacy z OSP w Połomi już po raz drugi wydali 
własny kalendarz. Do zdjęć dzielnie pozowali druhowie 
i trzeba przyznać, że nieźle się prezentują!   

Autorem i pomysłodawcą kalendarza jest mieszkaniec 
Połomi, fotograf Mieszko Mrozek. Projekt wspomogło kilku
prężnie działających strażaków: naczelnik OSP Połomia dh 
Piotr Woldan, sekretarz OSP Połomia dh Michał Szotek 
i strażak dh Marcin Grzesiek. Michał i Piotr pozyskali także 
większość sponsorów. – Bez ich zaangażowania ten 
pomysł by nie wypalił – mówi Mieszko Mrozek. Kalendarz 
powstał w celu zbiórki pieniędzy na doposażenie OSP 
Połomia, która wznowiła działalność w 20 czerwca 2011, 
po dwudziestu latach przerwy. Potrzebują wszystkiego –
sprzętu, pomp, węży, mundurów, remizyT A to kosztuje. 
Reaktywacja OSP, choć wymaga niemałych nakładów 
finansowych, jest Połomi potrzebna, chociażby z powodu 
częstych na tym terenie powodzi. Do zeszłorocznego 
kalendarza pozowały dziewczyny z Połomi i okolic. Tym 
razem odważyli się chłopcy. – Chyba niewiele jest
jednostek OSP w Polsce, które porywają się na takie 
kalendarze – mówi fotograf. Pomysł okazał się strzałem w 
dziesiątkę, dlatego w tym roku znów spróbowali.  Na tą 
chwilę nie wiadomo, czy nie trzeba będzie robić dodruku. 
Strażacy dziękują wszystkim, którzy wsparli projekt 
i pomogli w jego realizacji. 

W związku z tym pojawiła się konieczność zakupu nowego 
wozu. Wymarzonym dla nas pojazdem byłby wóz  
o pojemności 2500 litrów wody z napędem 4x4 oraz 
obsadą 6-osobową (zdj. powyżej). Przystosowany do 
naszej specyfiki pracy. 

Zdajemy sobie sprawę, że przedsięwzięcie jest ogromne. 
Całkowity koszt zakupu oscyluje w granicach 610 000 zł. 
Zarząd OSP w Tworogu czyni starania celem pozyskania 
środków na zakup ww. samochodu. Strażacy intensywnie 
poszukują sponsorów oraz darczyńców. Wszelkie środki 
uzyskane z zbiórek złomu, dodatkowych prac 
wykonywanych przez ochotników, przeznaczane są na 
zakup tego samochodu. W związku z ograniczonymi 
środkami budżetu gminy Tworóg, nie jesteśmy w stanie 
pozyskać pozostałej potrzebnej kwoty, dlatego strażacy 
zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców, firm 
 

Dla czytelników mamy prezent. Cztery pierwsze osoby, 
które odwiedzą GOK z tym numerem „TWG Kuriera” 
i zapytają o kalendarz, otrzymają egzemplarz na 2013 r. 
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TWG 

KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z 24 sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r.: 

– została zmieniona opłata za świadczenia pobierane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę 
Tworóg. Zgodnie z przepisami rodzic nie płaci za pierwsze 
5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Za każdą kolejną 
godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 1,50zł/h. 
(uchwała nr XXIV/197/2012) 

– podjęto uchwałę w sprawie opłaty targowej. Ustalono,  
że dzienna stawka opłaty targowej na terenie gminy 
Tworóg wyniesie 3,00zł od każdego rozpoczętego metra 
kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu. (uchwała nr XXIV/203/2012) 

–Uchwała nr XXIV/204/2012 podjęta na listopadowej sesji 
ustala wysokość opłaty od posiadania psów na terenie 
gminy Tworóg. Stawka roczna od posiadania jednego psa 
przez osobę fizyczną wynosi 36,00 zł, a za każdego 
kolejnego – 18,00 zł. Uchwała szczegółowo określa 
zasady poboru oraz termin płatności. 

Pełny tekst uchwał znajdziecie na stronie internetowej: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

Na listopadowej sesji podjęto uchwałę  
nr XXIV/200/2012 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2013. 

Poniżej podajemy nowe stawki podatku oraz dla 
porównania stawki obowiązujące w roku 2012: 

Podatek od: Stawki 
2013 

(zł/m²) 

Stawki 
2012 

(zł/m²) 

gruntów pod działalność gospodarczą 0,85 0,85 

gruntów pozostałych, w tym pod 
działalność organizacji pożytku 
publicznego 

0,29 0,28 

budynków mieszkalnych  0,73 0,70 

budynków lub innych części 
przeznaczonych na działalność 
gospodarczą 

19,35 18,43 

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

4,26 4,10 

Budynki pozostałe 5,20 5,00 

 

REORGANIZACJA OŚWIATY? 

27 listopada podczas obrad Komisji ds. Społecznych 
Rady Gminy Tworóg przedstawiono propozycję 
reorganizacji oświaty na terenie gminy Tworóg.
Jak podkreśla zastępca wójta, Klaudiusz Wieder 
wszystkie plany ukierunkowane są na szukanie 
oszczędności w wydatkach oświatowych. 

Obecnie gmina rocznie na ten cel przeznacza około 
9,3 mln zł. Przy zmniejszającej się co roku dopłacie ze 
strony Państwa gmina stoi przed poważnych problemem 
finansowym. 

Opracowana propozycja zmian w placówkach oświatowych 
opiera się na trzech założeniach. 

1. Połączeniu przedszkoli w Kotach i Tworogu w jedną 
placówkę z oddziałem zamiejscowym w Kotach. 

2. Stworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach opartego na podobnych zasadach 
na jakich funkcjonuje od lat  Zespół w Wojsce. 

3. Stworzeniu Zespołu Szkół Gminnych łączącego 
Gimnazjum w Brynku ze Szkołą Podstawową 
w Tworogu. Miejscem nauki klas 6-tych szkoły 
podstawowej byłyby pomieszczenia Gimnazjum 
w Brynku. 

Trzecia propozycja wzbudziła najwięcej emocji wśród 
radnych oraz zaproszonych na posiedzenie dyrektorów 
szkół i przedszkoli. Zastępca wójta argumentował, że taki 
pomysł ma rozwiązać problem pomieszczenia w placówce 
dzieci 6-letnich, które od 2014 r. będą uczyły się 
w szkołach, a także zagrożenia etatów nauczycielskich. 

Obecni na spotkaniu nauczyciele mieli wiele wątpliwości co 
do tej propozycji, dlatego rozważano również możliwość 
rozbudowy Szkoły Podstawowej. Pomysł ten jednak 
wydaje się niemożliwy, gdyż gminy nie stać na tak dużą 
inwestycję. Przedstawiciele oświaty poddali również pod 
rozwagę możliwość zmiany obwodów szkolnych 
i przyłączenia Nowej Wsi do obwodu szkolnego 
Boruszowice. Ta propozycja nie uzyskała aprobaty 
radnych oraz wójtów. 

Listopadowe posiedzenie to pierwsza debata na temat 
reorganizacji oświaty. Dyrektorzy zasygnalizowali, że są 
zaniepokojeni i martwią się o przyszłość swoich placówek. 
Wójt Eugeniusz Gwóźdź tłumaczył, że zmniejszająca się 
co roku liczba urodzeń dzieci, a także zapowiadające się 
zmiany w Karcie Nauczyciela zmuszają władze do 
wybrania optymalnie korzystnego rozwiązania.  

Zwracając się do przedstawicieli oświaty wójt podkreślił, że 
„nic o was bez was”. Zapowiedział kolejne spotkania, na 
których będą analizowane przewidywane efekty finansowe 
związane z reorganizacją. 
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KURIER PRAWNIK 
UPRAWNIENIA POLICJI (CZ. 1) 

Każdemu z nas może przytrafić się sytuacja, w której 
musimy poddać się władzy funkcjonariusza policji.  
Celem tego artykułu będzie wyjaśnienie jakie są 
uprawnienia Policji i w jakich sytuacjach nasza 
wolność osobista może być ograniczona. Zaczniemy 
od najbardziej dotkliwych z punktu widzenia obywateli 
uprawnień organów ścigania jakimi są dokonywanie 
zatrzymań i pozbawienie wolności. 

Kodeks postępowania karnego wyraźnie wskazuje,  
iż Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona 
przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się 
tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie 
można ustalić jej tożsamości, albo istnieją przesłanki do 
przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania  
w trybie przyspieszonym. Policja ma również prawo 
zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem 
przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, jeżeli 
zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo  
z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy 
popełnieniem takiego przestępstwa grozi. Policja musi 
zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli przestępstwo, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym zostało popełnione przy 
użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż 
warunkiem koniecznym do zatrzymania jest istnienie 
uzasadnionego przypuszczenia popełnienia 
przestępstwa, co oznacza, iż do zatrzymania może dojść 
tylko w takim przypadku, w którym osoba zatrzymywana 
mogła popełnić przestępstwo i taka możliwość musi 
wynikać czy to ze słów innej osoby (świadka), czy też  
z obserwacji samych zatrzymujących czy innych 
okoliczności. Samo podejrzenie popełnienia przestępstwa 
nie wystarczy do zatrzymania, musi być ono uzasadnione. 

Jeżeli chodzi o uprawnienia zatrzymanego, to policjant ma 
obowiązek natychmiastowego poinformowania go  
o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu 
prawach, w tym prawie do skorzystania z adwokata. 
Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie 
umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu  
z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. 
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu, które 
zmierza do zbadania zasadności, legalności oraz 
prawidłowości jego zatrzymania. Zatrzymanego należy 
zwolnić zaraz po ustaniu przyczyny zatrzymania, a także 
jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostanie 
on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem  
o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 
Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od 
przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu 
postanowienia o zastosowaniu wobec niego 
tymczasowego aresztowania. W praktyce zatem bez 
postanowienia sądu zatrzymany może być pozbawiony 
wolności do 72 godzin. Co istotne ponowne zatrzymanie 
osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów  
i dowodów jest niedopuszczalne.  

Odrębną podstawę zatrzymania i swoistego rodzaju 
pozbawienia wolności daje ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie z jej przepisami osoby w stanie 
nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, 
mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, 
podmiotu leczniczego lub innej właściwej placówki 
utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. 
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki 
Policji, pozostają tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 
24 godziny. W razie braku izby wytrzeźwień opisane wyżej 
osoby mogą być doprowadzone do jednostki Policji. 
Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki 
Policji, podmiotu leczniczego lub innej właściwej placówki 
utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w warunkach, o których mowa wyżej, 
przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu osoba 
doprowadzona lub zatrzymana może domagać się 
zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak 
również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich 
wykonania. 

O innych ograniczeniach swobód obywatelskich oraz 
towarzyszących temu uprawnieniach organu ścigania np. 
do przeszukania mieszkania czy rewizji osobistej dowiecie 
się Państwo w kolejnych numerach „TWG Kuriera”.  

adwokat Łukasz Frączek

PSIA KREW! 

Mieszkańcy Tworoga złożyli skargę w sprawę 
wypuszczania w miejscu publicznym psów. Zgodnie  
z ich relacją trzy psy bez smyczy 
i kagańców, agresywnie się zachowujące stanowią 
poważne niebezpieczeństwo dla przechodniów, w tym 
dzieci idących do szkoły. Problem poruszono na 
posiedzeniu rady sołeckiej w Tworogu.  

W sumie sześć osób niezależnie zauważyło zagrożenie. 
W skardze zaznaczono, że właściciel czworonogów 
kilkakrotnie w ciągu dnia w miejscu publicznym oraz 
w terenie leśnym zwalnia ze smyczy swoje psy. Te 
w stosunku do przechodniów, szczególnie spacerowiczów 
z psami na smyczy, zachowują się agresywnie. 
Ci z konieczności uzbrojeni w kije, nierzadko na rowerze 
(żeby było czym uciekać), ze strachem w oczach i bijącym 
sercem, muszą sobie radzić. Składający skargę zwrócili 
również uwagę, że okolica, po której hasają beztrosko psy, 
uczęszczana jest przez dzieci idące do szkoły. Sprawę 
dwukrotnie zgłoszono na tworoskim posterunku policji. 
Właściciel twardo obstawał przy swoim twierdząc, że robi 
tylko to, co mu wolno. Póki co uwagi i upomnienie tylko 
częściowo pomogły. Według oświadczenia sąsiadów po 
interwencji policji, właściciel wyprowadza dwa psy na 
smyczy, choć nie zawszeT Utrzymuje też, że trzeci pies 
nie należy do niego, tylko mu towarzyszy.  
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KURIER HOBBYSTA 
Z HUBERTUSEM W BÓR 

Nim wyruszą w las łapią na szczęście za damskie 
kolanko. Podobno obowiązuje tu zasada – „im grubszy 
zwierz, tym wyżej bierz”. Obyczaj, choć ma 
wielowiekową tradycję, jest świetnie znany 
współczesnym myśliwym, również z naszej gminy. Po 
zagwarantowaniu w ten sposób sukcesu na 
polowaniu, życzą sobie połamania strzelby  
i rozpoczynają łowy. 3 listopada odbyło się polowanie 
hubertowskie – jedno z kilku, corocznych polowań 
zbiorowych. W osadzie myśliwskiej na Wykierzu 
spotkało się ok. 40 członków Koła Łowieckiego 
„Knieja”. 

Hubertusa otwiera tradycyjny sygnał „Powitanie”. Myśliwi 
wysłuchują instrukcji od łowczego i losują stanowiska,  
z których przez kolejne dwie godziny będą wypatrywać 
zwierzyny. – Tak naprawdę nie wiadomo czy coś 
ustrzelimy. To jest loteria – stwierdza jeden z myśliwych  
w drodze do lasu. Nie ma pewności, że uda się skutecznie 
wypłoszyć i chociaż zobaczyć zwierzęta, ale wystarczy 
wjechać do lasu, żeby mieć pewność, że nie jesteśmy tam 
sami. – To są miejsca „buchtowania” – dowód, że były tu 
 i  żerowały dziki – wyjaśnia mijając nierówne, przekopane 
runo. 

Nagle błogi relaks przerywa pierwszy strzał. 
Znak, że najprawdopodobniej któryś z kolegów po fachu 
zdobył swoje trofeum. Po kilku kolejnych strzałach 
nadlatują kruki. –To padlinożercy. Potrafią być szybsze od 
myśliwego i nim on znajdzie ustrzelone zwierzę, kruki są 
już na miejscu – mówi łowczy. Ilość zwierzyny do odstrzału 
ujęta jest w rocznym planie łowieckim, który buduje się na 
bazie całorocznej inwentaryzacji zwierzyny. – Nie ma 
w naszych lasach dużych drapieżników takich jak 
niedźwiedzie, czy wilki, dlatego to myśliwi selekcjonują 
zwierzynę. Nie zabijają zwierząt dla przyjemności – ostro 
zaznacza Wiesław Kucharski. – To stały i nieodzowny 
element gospodarki łowieckiej opartej na hodowli 
i ochronie zwierząt łownych. Niektóre osobniki, te tzw. 
słabe ogniwa,  są po prostu eliminowane. W tej chwili 
mamy problemy z przegęszczeniem zwierzyny. Trzeba 
pamiętać, że to odbija się chociażby na pracy rolników czy 
leśników. Zwierzęta leśnie żerują na polach uprawnych, 
leśnych uprawach i młodnikach. Naszym zadaniem jest 
utrzymanie liczebności zwierzyny na stałym poziomie,
a przez to przeciwdziałanie takim szkodom – wyjaśnia. 
Nim myśliwy odda starzał, ocenia zwierzynę przez lornetkę
i eliminuje tylko tego osobnika, który wyraźnie odstaje od 
innych – jest mniejszy, wyraźnie słabszy, posiada poroże 
odbiegające od przyjętych zasad selekcji itp.  

Po dwóch godzinach polowania, przyszła pora na tzw. 
pokot, czyli obrzęd zakończenia i podsumowania 
polowania. 

Myśliwi zajmują stanowiska na ambonach i zaczynają 
nasłuchiwać coraz wyraźniej zbliżających się naganiaczy. 
Gwizdy, klaski, wołania i charakterystyczny strój – 
odblaskowe kamizelki, mają za zadanie wypłoszyć 
zwierzynę. – Jednak najlepszymi naganiaczami są psy, 
wierni towarzysze myśliwych. Potrafią wypłoszyć 
zwierzynę z gęstych zarośli, poza tym mają do tego 
naturalne predyspozycje w postaci dobrze rozwiniętego 
zmysłu powonienia – wyjaśnia łowczy, Wiesław Kucharski. 
W całkowitej ciszy, przerywanej jedynie śpiewem ptaków  
i raz po raz gwizdami naganiaczy, myśliwi nie tylko czekają 
na zwierzynę, ale najzwyczajniej w świecie, relaksują się.  
– Po całym tygodniu stresów, obcowanie na łonie natury 
pomaga odpocząć od codzienności. Nierzadko jest to 
istotniejsze od ustrzelenia zwierzyny. Zdarza nam się 
wyruszać do lasu tylko po to, by obserwować przyrodę  
i pobyć sam na sam z jej pięknem– dodaje. 
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Myśliwi układają zwierzęta na „dywanie” z gałęzi iglaków.  
Z jednej strony jest to wizualna informacja o wyniku 
polowania, z drugiej – forma oddania hołdu ubitej 
zwierzynie. Zwierzęta leżą na prawym boku (sercem do 
góry), w pysku mają ostatni kęs, czyli kawałek gałązki, 
którą się żywiły. Taka sama gałązka leży w miejscu wlotu 
pocisku stanowiąc pieczęć. Sygnaliści odgrywają 
następnie odpowiedni sygnał (dla każdego gatunku 
przypisany jest inny), który myśliwi wysłuchują  
w podniosłej atmosferze z odkrytymi głowami. Po 
odtrąbieniu pokotu wyłaniany jest król polowania, wicekról  
i król pudlarzy czyli ten, kto mimo prób, chybił. Królem 
natomiast zostaje ten, kto ustrzelił zwierzę najwyżej 
postawione w ustalonej hierarchii. Ostatecznym 
zakończeniem polowania jest sygnał „Darz bór” i „Koniec 
polowania”. 

Kolejnym tradycyjnym punktem w myśliwskim kalendarzu 
będzie polowanie wigilijne, po którym przy ognisku koledzy 
z koła wraz z rodzinami będą się dzielić opłatkiem  
i składać sobie życzenia wysłuchując wraz z leśnymi 
zwierzętami kolęd granych na rogach myśliwskich. 
Następnie udadzą się do paśników układając w nich 
pachnące siano z okruszkiem opłatka dla swych dzikich 
przyjaciół. 

O POLOWANIACH, AFRYCE  
I PEWNEJ „BABIE” Z WOJSKI 

Bohaterem książki, jak twierdzi autorka, jest jej mąż – 
myśliwy w każdym calu uzbrojony w ulubiony H&H. 
Podkreśla, że nie miałaby odwagi wydać jej bez 
merytorycznego wsparcia „swojego Ernesta”.  
To jednak ona, tytułowa „baba” snuje wspomnienia, 
ona utrwala wydarzenia za pomocą obiektywu  
i notatek, ona zadaje pytania, ona mężczyzn irytuje, 
ona ich rozśmiesza. Ona jest numerem jedenA „Baba 
na safari” Bożeny Mazalik to nie tylko pouczająca 
opowieść o podróżach do Afryki i polowaniach.  
To lektura, przy której można odpocząć i zdrowo się 
pośmiać. 

Bożena Mazalik to umysł ścisły. Jest, o dziwo, 
informatykiem! Tymczasem los chciał, żeby jej 
zamiłowania – pisarstwo, fotografia i malarstwo stały się 
sposobem na życie. Obrazy, głównie przedstawiające 
przyrodę, zwierzęta i sceny łowieckie, wiszą w całym 
domu. Na zdjęciu poniżej afrykański pejzaż. 

Zdjęcia zaś, robione namiętnie na każdej wyprawie – stały 
się ilustracjami w jej debiutanckiej publikacji. Zacięcie 
pisarskie miała od zawsze, ale brakowało jej odwagi 
i pewności siebie. Nie pokazywała swoich próbek nikomu –
zamykała je w kartonowych pudłach. Jednak wewnętrzny 
głos nie chciał zamilknąć. Jak natręctwo wracała potrzeba 
napisania książki. W końcu, trzy lata temu, postanowiła 
coś z tym zrobić.  Zapisała się na internetowy kurs 
pisarstwa i zaczęła szlifować swój warsztat. – To była 
decyzja instynktowna, ale dobra – twierdzi z perspektywy 
czasu. Jej nauczycielami byli m.in. Jakub Winiarski –
pisarz i redaktor naczelny „Nowej Fantastyki” oraz pisarka 
– Katarzyna Bonda. Dzięki nim zdobyła odwagę i nabrała 
pewności siebie. 

– No cóż2 każdy coś robi. Mąż poluje, a ja piszę. To mój 
sposób wypowiadania się – mówi. „Baba na safari” to – jak 
trafnie stwierdził Jakub Winiarski – „niezwykle trzeźwa, 
miejscami zabawna, miejscami pouczająca, a do tego na 
każdej stronie intrygująca opowieść”. Książka powstawała 
za biurkiem, wT łóżku, na werandzie. –  Mogę pisać 
właściwie wszędzie – mówi śmiejąc się. W dodatku 
gdybyśmy zajrzeli w jej notatki okazałoby się, że zdarzają 
się w nich matematyczne skróty. – Trochę ścisłowca we 
mnie zostało – przyznaje rozbawiona. Książka powstawała 
latami, na bazie notatek z wypraw do RPA, Namibii 
i Zimbabwe. Nie ma w niej fikcji literackiej, jest za to baba 
z krwi i kości, która ma swoje zdanie i pozostaje sobą. 
Opisane miejsca mogą fascynować, zadziwiać, innych 
odstraszać. Rano mrozy, w dzień skrajne upały, krajobraz 
dosyć surowy, z rzadka urozmaicony charakterystyczną 
roślinnością. Mimo to państwo Mazalik zakochani 
w czarnym lądzie odwiedzają go od 1996 r. Myli się jednak 
ten, kto sądzi, że zajmują się tam tylko polowaniem. Każda 
wyprawa to lekcja życia. A z niej dowiadują się, że pawiany 
i mamby są naprawdę złośliwe i niebezpieczne, surykatki 
całkiem zabawne, a afrykańskie ptaki wydają dźwięki 
„bardziej krowie niż słowicze”. 

Książka jest już w sprzedaży. Można ją dostać 
w internetowych księgarniach lub wypożyczyć w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu i jej filiach 
w Boruszowicach i Wojsce. 

TWG KURIER – HOBBYSTA 
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KURIER POD LUPĄ 
200 LAT DLA STULATKI 

W ostatnich latach średnia wieku systematycznie się 
wydłuża. Wciąż jednak ewenementem są osoby, które 
dożywają stu lat. Rok temu (nr 42 "TWG Kuriera") 
pisaliśmy o Eugenii Paskart, mieszkance Brynka, która 
skończyła sto lat. Tym razem chcemy przedstawić jej 
niedaleką sąsiadkę – Gertrudę Musioł, która  
2 listopada obchodziła swoje setne urodziny. 

Pani Gertruda urodziła się 2 listopada 1912 roku,  
w miejscowości Cieszowa w powiecie lublinieckim. Była 
trzecim z siedmiorga dzieci Jana i Łucji Piecuch. Jej 
rodzice pracowali wtedy w kopalni. Jednak postanowili 
zrezygnować z dotychczasowego życia i przenieść się do 
Księżego Lasu. Tam Jan Piecuch znalazł pracę  jako 
kołodziej w pobliskim majątku. Spokojne życie przerwała 
jednak I wojna światowa, podczas której ojciec pani 
Gertrudy został ranny. Nie mogąc już wykonywać  
dotychczasowej pracy, zabiera rodzinę tym razem w swoje 
rodzinne strony – do Wojski. Tam prowadząc 
gospodarstwo dziadków, rodzice stulatki mieszkają aż do 
śmierci.  

Okres wczesnej młodości nasza solenizantka spędziła 
właśnie w Wojsce, tam też poznała swojego przyszłego 
męża – Jana Musioła, którego poślubiła we wrześniu 1930 
r. Miała wtedy prawie 18 lat. Młode małżeństwo po roku 
spędzonym w Wojsce przeprowadziło się do Brynka. Pani 
Gertruda mieszka tam już 81 lat, a z mężem przeżyła 60 
lat. Doczekali się 5 dzieci. Dziś żyją już tylko dwie córki. 
Obecnie pani Gertruda mieszka razem z córką Eryką 
Gawlik oraz wnuczką i jej rodziną. Druga córka mieszka  
w Tworogu. – Razem dobrze się mieszka, jest raźniej  
i weselej – mówi. Jubilatka ma też 7 wnuków  
i 9 prawnuków, na samotność więc nie narzeka.  
Nie brakuje jej też energii i pogody ducha. – Przeżyłam 
dwie wojny i dwie inflacje – śmieje się i z humorem 
wspomina, jak będąc dzieckiem operowała miliardami. 
Pamięta jak po śmierci ojca, jako dziesięcioletnia 
dziewczynka poszła do sklepu z miliardem w kieszeni,  
by kupić funt soli. – Takie to były czasy – podsumowuje. 

Ulubionym zajęciem pani Gertrudy było szycie i czytanie 
książek. – Szyłam nieraz przez cały dzień, a zdarzało mi 
się nawet do 2 w nocy, bo zamówień było sporo – mówi. 
Do dziś pamięta wielu swoich klientów, w tym sporo 
młodych par. Dla swojej rodziny szyła do 80 roku życia. – 
Na zdrowie nigdy nie mogłam narzekać. Właściwie w ogóle 
nie chorowałam. Raz miałam złamaną nogę, raz zapalenie 
płuc i właśnie z tych powodów dwa razy trafiłam do 
szpitala i to w dzień swoich urodzin! – wspomina. Pani 
Gertruda do dziś cieszy się zdrowiem. Poza tym, że słabiej 
widzi i ma niewielkie problemy z poruszaniem się, czuje się 
nieźle. Patrząc na nią trudno uwierzyć, że przeżyła cały 
wiek.Sama  przyznaje, że nigdy nie spodziewała się dożyć 
tak sędziwego wieku. Receptą na długowieczność w jej 
przypadku nie jest cudowna dieta, jak można by 
podejrzewać. 

– Do dnia dzisiejszego jem właściwie wszystko na co mam 
ochotę nie wyłączając słodyczy, które uwielbiam – śmieje 
się pani Gertruda. Jej zdaniem długie życie zawdzięcza 
pracy, której nigdy jej nie brakowało.  

Czy stulatka ma jakieś marzenia? – Chętnie napisałabym 
książkę o swoim życiu, niestety wzrok mi na to nie pozwala 
– mówi. Swoje setne urodziny świętowała w gronie 
rodziny. Nie obyło się też bez wizyty delegacji z Urzędu 
Gminy Tworóg. Życzenia solenizantce złożył wójt gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź oraz skarbnik gminy, Renata Krain. 
11 listopada w kościele św. Antoniego w Tworogu została 
odprawiona uroczysta msza św. w intencji jubilatki.  

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
LITERACKI: TO, CO WAŻNE. MÓJ 
GŁOS W SPRAWIE WARTOŚCI  

Gimnazjum w Brynku i GOK w Tworogu serdecznie 
zaprasza uczniów klas IV-VI i uczniów gimnazjum do 
wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim: 
„To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości” pod 
patronatem ks. prof. J. Szymika. 

Organizatorzy oczekują od uczniów starszych klas szkół 
podstawowych i gimnazjalistów  własnych refleksji o tym, 
co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe; 
o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad słabościami,  
o godności, pasji, marzeniach i szczęściu. Ich 
przemyślenia zamknięte w dowolną formę literacką, 
zarówno poetycką, jak i prozatorską, na pewno będą
drogowskazem dla rówieśników, a może także dorosłych.   

Termin nadsyłania prac do organizatora konkursu, czyli 
Gimnazjum w Brynku, upływa 11 stycznia 2013 r. Lista 
laureatów konkursu ukaże się na stronie organizatora do 
końca lutego 2013r., a zwycięzcy zaproszeni zostaną na 
uroczystość podsumowania, która odbędzie się 
w Gimnazjum w Brynku 20 marca 2013 r. Podczas 
uroczystości odbędzie się spotkanie autorskie z patronem 
konkursu, ks. prof. J. Szymikiem.  

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
Gimnazjum www.gimnazjumbrynek.home.pl w zakładce 
„konkursy”. 
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KURIER KULTURALNIE 
ŚLĄSKIE PICHCENIE 

22 listopada w restauracji „Dworek Myśliwski”  
w Brynku odbył się finał konkursu organizowanego 
przez Fundację LGD Spichlerz Górnego Śląska. O tytuł 
„Dania Roku 2012” walczyły m.in. szpecle, czarna 
kluska śląska nadziewana wątróbką, powuszt z mołki, 
Swaczyna przikopidłach i kołocz Marysi. 
Reprezentanci naszej gminy mają się czym pochwalić. 
Znaleźli się w ścisłej czołówce.  

O Złotą Warzechę walczyło dwunastu uczestników  
z terenu objętego działalnością Spichlerza. Celem 
konkursu była promocja kuchni regionalnej i popularyzacja 
gwary śląskiej. Pokazanie jak bogata, barwna i przede 
wszystkim smaczna jest tradycyjna śląska kuchnia.  
Na konkursowych stołach nie zabrakło smakołyków  
z naszej gminy. Gdzieś obok pachnących bucht z zołzom 
jagodowom i za stoiskiem z kreplami w słomiankach, swoje 
pierogi wigilijne prezentowała tworoska restauracja 
„Zamkowa”. Potrawa zdobyła III w kategorii restauracje. 
Zaś po drugiej stronie sali obok torty od starki Maryi, stały 
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej 
Wsi Tworoskiej makrony z hawerfoków. Gospodynie po raz 
pierwszy wzięły udział w konkursie, ale od razu osiągnęły 
sukces. Przepis, który ma już ponad 60 lat, okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Panie zdobyły I miejsce w kategorii 
stowarzyszenia. Pyszności przywodzące na myśl rodzinny 
dom i babcine pichcenie przygotowano w oparciu  
o sprawdzone, testowane przez pokolenia przepisy.  
Było co kosztować.  

Przygotowanie 

Farsz: Grzyby opłukać, zalać zimna wodą i odstawić na 
6 godzin lub na noc. Następnie zagotowujemy je 
i dodajemy marchewkę i pietruszkę. Gotujemy do
miękkości i doprawiamy sola i pieprzem. Kapustę gotujemy 
do miękkości. Grzyby i warzywa odcedzamy i razem 
z kapustą mielimy w maszynce do mięsa. Wywar 
wykorzystujemy do zupy grzybowej. Na patelni smażymy 
cebulę, która następnie dodajemy do grzybów –
doprawiamy solą i pieprzem.  

Ciasto: mąkę przesiać na stolnicę, zrobić w niej 
wgłębienie, dodać sól i olej. Stopniowo dodając ciepłą 
wodę wyrabiamy ciasto zagarniając mąkę do środka 
zagłębienia. Ciasto wyrabiać aż będzie miękkie 
i elastyczne (ok. 15 min.) Przykryć ściereczką. Ciasto 
podzielić na dwie części, rozwałkować. Małą szklanką 
wycinać kółeczka, nakładać farsz, składać na pół i zlepić 
brzegi. Gotować w osolonej wodzie ok. 3-5 min. Podawać 
ze smażoną cebulą. 

Margarynę roztapiamy i gorącą wlewamy do składników. 
Dodajemy dwie starte marchewki. Ubijamy białka 
i delikatnie łączymy z masą. Makrony układamy łyżką na 
blaszce i pieczemy ok. 15 min. w temperaturze 180 stopni. 

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 

Składniki 

4 szklanki mąki, 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki oleju, 
ok. 2 szklanek ciepłej wody, 1 litrowy słoik suszonych 
grzybów, 1 kg kiszonej kapusty, 1 marchewka, 
1 pietruszka, sól, pieprz, 3 łyżki oliwy, 3 cebule. 

Poniżej zdradzamy jak dogodzić podniebieniu  
i przygotować smaczne pierogi i makrony z hawerfloków. 

MAKRONY Z HAWERFLOKÓW 

Składniki 

1 kg płatków owsianych, ½ kg margaryny, ½ kg cukru,  
25 dag mąki krupczatki, 2 ½ łyżeczki proszku do pieczenia, 
5 jajek, dwie surowe marchewki. 

Przygotowanie 

Ubijamy cukier i żółtka, do których następnie dodajemy 
płatki owsiane, mąkę i proszek do pieczenia. 
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OPOWIEŚCI O ŚLĄSKIEJ WILIJI 

O rychtowaniu wiliji, odświętnych klaidach i ancugach, 
zwyczajach bożonarodzeniowych i prezentach pod 
choinką opowiadali tegoroczni uczestnicy półfinałów  
V Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej 
„Godomy po naszymu”. Konkurs odbył się  
29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  

Po przywitaniu uczestników  dyrektor szkoły Małgorzata 
Ziaja pokazała dzieciom misie, które będą wręczane 
szkołom biorącym udział w projekcie Comenius: z Turcji, 
Łotwy, Bułgarii, Szwecji, Hiszpanii. Bal rozpoczęto krótkim 
przedstawieniem pt. „Misie zuchy”. Nie zabrakło gier 
i zabaw oraz słodkiego poczęstunku.  

Bal przygotowały: Joanna Osadnik, Beata Schleger, Karina 
Jaksa, Katarzyna Mika.  

Karina Jaksa  

CZARY MARY, WOSKU LANIE, 
CO MA STAĆ SIĘ NIECH SIĘ 
STANIE 

Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy 
lanie wosku przez dziurkę od klucza. Na podstawie 
kształtu woskowej figury lub kształtu cienia rzucanego 
przez  nią, przewidujemy swoją przyszłość. Większość 
wróżb ma na celu przepowiedzenie, która z panien 
pierwsza wyjdzie za mąż. Kiedyś  andrzejkowe 
wieczorki wróżb były zarezerwowane dla panien, 
kawalerowie natomiast wróżyli sobie w nocy z 24 na 25 
listopada w wigilię św. Katarzyny – ich patronki. 
Obecnie bawią się wszyscy razem – tak też było 
w boruszowickiej bibliotece i szkole w Wojsce. 

30 listopada biblioteka w Boruszowicach zgromadziła 
grono małych czytelników. Przygotowania trwały już od 
poniedziałku. Dzieci pod okiem pani bibliotekarki dokładnie 
zaplanowały wieczór wróżb i czekały na niego 
z niecierpliwością. W bibliotece spotkały się już o godz. 15. 
Największą popularnością cieszyło się  tradycyjne lanie 
wosku. Dzieci ustawiły się w kolejce po swoją woskową 
wróżbę, a interpretacja cieni, sprawiła im wielką frajdę. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Nie zabrakło także starej wróżby z wychodzeniem butów 
za próg. W tym sympatycznym wyścigu do progu brali 
udział również chłopcy i to właśnie jeden z nich został 
zwycięzcą. Andrzejkowe wróżby można było znaleźć 
również w kolorowych kopertach, które dzieci losowały 
z magicznego stolika. Najmłodszym najbardziej podobała 
się zabawa w puszczanie łódeczek na wodzie (zetknięcie 
się łódeczek, oznacza szczęście w miłości). 

Foto. „Gwary się nie wstydźcie. Owszem, bądźcie z niej dumni, 
bo to jest piękna archaiczna gwara. To jest wielka siła 

stylistyczna” – stwierdził Jan Miodek. Konkurs zaś udowodnił,  
że nie tylko się gwary się nie wstydzimy, ale potrafimy ją 

wykorzystać jako regionalny walor. 

Wszyscy uczestnicy, każdy na swój sposób, wprowadzili 
na salę świąteczny nastrój aż zapachniało zielonym 
drzewkiem i makówkami. Jury zwracało uwagę nie tylko na 
znajomość gwary, ale również treść prezentacji i jej 
artystyczny wyraz. I miejsce zdobyła Elżbieta Badura  
z Wielowsi, która ujęła wszystkich znajomością 
regionalnych zwyczajów i wprowadziła podniosły, iście 
wigilijny nastrój. II miejsce zajęła Paulina Skuballa 
z Pawonkowa, która nie tylko opowiadała, ale stworzyła 
mini przedstawienie z choinką w roli głównej. Na podium 
znalazło się również miejsce dla reprezentantki z Tworoga 
– Anny Ziaji. IV miejsce zajęła Nicola Król. Zdobywczynie 
pierwszych trzech miejsc przechodzą do finału konkursu. 
Gratulujemy.   

BAL GRZECZNYCH MISIÓW 

29 listopada w Szkole Podstawowej w Tworogu z okazji 
obchodów dnia Misia Pluszowego zorganizowano „Bal 
grzecznych misiów” dla klas I-III oraz grupy 
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Tworogu. 
Jego celem było przypomnienie o zasadach dobrego 
zachowania. 
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Według ksiąg katastralnych ok. 1868 r. w pobliżu dworca 
kolejowego w Tworogu powstała również druga gospoda 
(miejsce, w którym dzisiaj znajduje się Gminna Biblioteka 
Publiczna). Prowadził ją karczmarz Mandel Ansbach. 
Kiedy już niedomagał w prowadzeniu interesów pomagał 
mu syn Marcus, później karczmarz Jakob Ansbach. 
Jednak ostatecznie gospodę w spadku otrzymała córka 
Julia. Jej mąż – Aaron Freund z Bytomia – wynajmował 
gospodę, a później stał się jej właścicielem. W 1899 r. 
budynek nabył  Wilhelm Hoppe. To właśnie jego nazwisko 
wciąż pamiętają starsi mieszkańcy. Po śmierci właściciela, 
w 1905 r. gospodę prowadziła jego żona Paulina. Rodzina 
Hoppe miała kontrakt z toszeckim zamkowym browarem 
i sprzedawała jego markowe piwo o nazwie „Schloßbier”.
Od 1920 r. interes prowadził straszy syn Theodor, który po 
jakimś czasie zrezygnował z gospody 
w Tworogu na rzecz „Casina” w Krupskim Młynie. 
Następnym właścicielem został jego młodszy brat – Georg 
Hoppe. Obszerna sala widowiskowa została wybudowana 
w latach trzydziestych XX w. przez znaną firmę budowlaną 
Maschollek. Gospoda była typowym parterowym 
budynkiem z dużym parkingiem, w tym czasie głównie dla 
furmanek. Nad drzwiami wejściowymi widniał napis: 
„Hoppe Gasthaus”, a pod spodem nazwa serwowanego 
piwa. Kolejna gospoda funkcjonowała w miejscu, gdzie 
dzisiaj ma siedzibę Bank Spółdzielczy. Prowadził ją Żyd 
Lazarius Gerstel, później jego zięć – Leo Traugott. 
Ostatnim właścicielem był Iwanowski. Przed budynkiem 
stały „Trzy figury”, które w latach 20. XX w. przeniesiono 
obok kościoła gdzie są do dzisiaj. Pierwszy zapis 
świadczący o istnieniu w tym miejscu gospody pochodzi 
z ksiąg katastralnych z 1868 r. Gospoda przestała 
funkcjonować po II Wojnie Światowej. Mniej więcej w tym 
samym czasie zamknięto karczmę, która znajdowała się 
tam, gdzie obecnie jest sklep „Karolina”. Prowadził ją 
Podeschwig (na zdj. poniżej). 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Andrzejki przygotowano też w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce. Dzieci bawiły się na szkolnej 
dyskotece andrzejkowej. Było gwarnie, hucznie i wesoło. 
Nie zabrakło oczywiście andrzejkowych wróżb (zdj. 
powyżej). 

TWOROSKIE KARCZMY 

Spacerując przez XVIII- i XIX-wieczny Tworóg można 
było odpocząć w co najmniej kilku karczmach.  
Już w XVIII w. ks. Hoscheck wspominał  
o istnieniu  karczmy nieopodal dzisiejszej straży 
pożarnej w Tworogu (na zwieńczeniu ul. Jankowskiego 
i Pl. Wolności). Gospoda znajdowała się przy tzw. 
szlaku solnym łączącym Tworóg z Boruszowicami. 
Inna powstała przy szlaku prowadzącym od Pyskowic 
do Dobrodzienia i Częstochowy (obecnie przy  
ul. Tarnogórskiej na wysokości ul. Grunwaldzkiej). 

Ks. Hoscheck przy okazji opisu probostwa w 1795 r. 
zanotował: (...) Przystosowano więc inną siedzibę  
w Tworogu, którą dzierżawił niejaki wieśniak imieniem 
Szkopek (...) jak powiadają niegdyś była (Taberna sen 
Diverorium) gospodą czy też zajazdem. Wspomniany 
szlak, przy którym stała gospoda, prowadził środkiem 
posesji. Karczma znajdowała się po jednej stronie,  
a budynki gospodarcze i stajnie po drugiej. W ten sposób 
przejeżdżający nie mogli gospody ominąć. Interes jednak 
w połowie XVIII w. zamknięto. Dzierżawca budynku, 
wieśniak Szkopek, udostępnił go księdzu Ignacemu 
Wesseli (1746-1762). Karczma została przez niego 
przerobiona na probostwo. Już po śmierci księdza 
budynek został rozebrany (więcej na ten temat w kolejnym 
numerze „TWG Kuriera”). Kolejna gospoda (na zdj. 
poniżej) powstała przy tworoskim dworcu kolejowym, 
krótko po jego wybudowaniu (druga połowa XIX w.). 
Właścicielem karczmy był Wuttke (jego krewniak prowadził 
gospodę w Świniowicach). 

Foto. Na fundamentach gospody zbudowano budynek, w którym 
dzisiaj znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna  Tworogu.  
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cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, 
zwyrodnienie stawów, kamica żółciowa i wiele innych. 
Otyłość lub nadwaga jest wynikiem zjadania zbyt dużych 
ilości pokarmu w stosunku do zapotrzebowania oraz zbyt 
niskiej aktywności fizycznej. Każdy nadmiar odkłada się  
w postaci tkanki tłuszczowej w różnych częściach ciała. 
Wyróżniamy dwa typy otyłości: typu jabłko i typu gruszka. 
Typ jabłko częściej występuje u mężczyzn. Tkanka 
tłuszczowa odkłada się wokół pasa, na brzuchu a osoby 
cierpiące na tę otyłość są narażone na nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyce, miażdżycę.  

Typ gruszka częściej występuje u kobiet a tkanka 
tłuszczowa magazynuje się na biodrach i udach.  Aby 
sprawdzić czy masa ciała jest prawidłowa wystarczy 
policzyć BMI (wskaźnik masowo-wzrostowy):                          
BMI = masa ciała [kg] : wzrost 2  [m]   

KLASYFIKACJA BMI 

[kg/m2] 

niedowaga <18,5 

norma 
18,5 - 
24,9 

nadwaga 
25,0 - 
29,9 

I° otyłości 
30,0 - 
34,9 

II° otyłości 
35,0 - 
39,9 

III° otyłości > 40,0 

 

Osoba z nadwagą lub otyłością powinna: ograniczyć 
spożycie tłuszczów zarówno widocznych (masło, olej itp.) 
oraz niewidocznych (zawartych np. w ciastach, batonach, 
tłustych gatunkach mięs itp.), zrezygnować ze spożywania 
dań typu fast food i słodyczy oraz słodzenia napojów, 
zwiększyć spożycie warzyw i owoców, unikać potraw 
smażonych lub pieczonych tradycyjnie ze względu na 
wysoką zawartość tłuszczów stosowanych do ich 
przygotowania. Zaleca się pieczenie w folii aluminiowej, 
rękawie, na grilu, gotowanie, gotowanie na parze, 
duszenie bez uprzedniego obsmażania. Wyeliminować 
doprawianie potraw zasmażkami, śmietaną czy mąką. 
Unikać podjadania między posiłkami.  

Wyrzeczenia dietetyczne należy bezwzględnie połączyć  
z aktywnością fizyczną. Walka z nadwagą,  
a w szczególności z otyłością nie jest łatwa i wie o tym 
każdy, kto choć raz próbował. Wymaga bardzo silnej woli. 
Dlatego warto stosować zasadę: lepiej zapobiegać niż 
leczyć i w jej myśl polecam dalsze artykuły tej serii.   

mgr inż. Elżbieta Zawartka 
technolog żywności i żywienia człowieka 

(na podstawie www.izz.waw.pl) 
 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Idąc dalej, w kierunku kościoła natrafilibyśmy na karczmę 
w samym centrum Tworoga. Parcela naprzeciw kościoła 
należała do kupca żydowskiego pochodzenia – Marcusa  
Kallmanna. Na początku XX w. funkcjonowała tam 
gospoda Karlowski-Schinke, którzy prawdopodobnie 
odkupili budynek od Kallmanna. Był też karczmarz-
młynarz, Żyd Hermann Loewenstamm, którego zięć 
Abraham Schaefer wybudował w 1898 r. gospodę – 
dzisiejszy Adler.  A jeszcze dalej – w budynku, gdzie dzisiaj 
znajduje się sklep meblowy – była jadłodajnia Franza 
Krolla. 

Fryderyk Zgodzaj 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.III 

Kontynuując cykl omawiający zdrowe odżywianie 
zapraszam do lektury kolejnego artykułu, który dziś 
poświęcony jest zasadzie: strzeż się nadwagi i otyłości, nie 
zapominaj o codziennej aktywności fizycznej. 

Nadwaga lub otyłość to nagromadzenie w organizmie 
człowieka nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej.  
O nadwadze mówimy wtedy, gdy to przekroczenie jest 
niewielkie a o otyłości, jeżeli znaczne. Nadwaga i otyłość 
staje się cechą społeczeństw, gdzie nie ma problemów  
z brakiem żywności i dominuje styl życia pozbawiony 
aktywności fizycznej. Szacuje się, że ponad 1,4 mld ludzi 
na świecie żyje z nadwagą i otyłością. Liczba ta stale 
rośnie i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Nadwaga  
i otyłość to nie tylko problem estetyczny, ale choroba, 
będąca przyczyną innych schorzeń  takich jak: 

Foto. Dzisiejszy „Adler” – dawniej gospoda Schaefera. 

Foto. Jadłodajnia Franza Krolla. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  

Nie wszystkie drogi znajdujące się na terenie gminy są jej 
własnością. Nad drogami powiatowymi, wojewódzkimi  
i krajowymi gmina nie sprawuje zarządu, nie może więc 
podejmować działań. Poniżej podajemy wykaz dróg wraz  
z numerami kontaktowymi. Mamy nadzieję, że informacje 
okażą się przydatne.  

1. Drogami gminnymi w sezonie zimowym 2012/2013 
zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Tworogu. Gmina 
nie ma obowiązku utrzymania zimowego dróg, będących 
własnością lub współwłasnością prywatną. Za utrzymanie 
należytego stanu chodników odpowiada właściciel 
nieruchomości przylegającej do danego chodnika,  
a w niektórych przypadkach zarządca drogi, przy której 
znajduje się chodnik. Nr tel. Urząd Gminy: (32) 285-74-
93, ZUK: (32) 285 73 67 (całodobowy), kom. 
693 620 731, 693 620 732 lub 693 620 729.  

Drogi gminne: 
Tworóg: ul. Asnyka, ul. Brzozowa, ul. Dębowa,  
ul. Głowackiego, ul. Graniczna, ul. Górna,  
ul. Jankowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika,  
ul. Kościelna, ul. Krasińskiego, ul. Krótka, ul. Leśna,  
ul. Lipowa, ul. Miarki, Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. Nowa,  
ul. Prosta, ul. Polna, ul. Puławskiego, ul. Reja, 
 ul. Składowa, ul. Skośna, ul. Słoneczna, ul. Słowackiego,  
ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Wąska,  
Pl. Wolności.  
Wojska: Kol. Podlesie, ul. Poznańska. 
Świniowice: ul. Leśna,  ul. Wiejska (część). 
Połomia: ul. Tylna, ul. Niepodległości, ul. Pokoju,  
ul. Słoneczna, ul. Wyzwolenia.  
Nowa Wieś Tworoska: ul. Brynkowska, ul. Leśniczówka,  
ul. Piaskowa, ul. Tylna, ul. Zacisze.  
Koty: ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Lubliniecka, ul. Ogrodowa,  
ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Starowiejska,  
ul. Topolowa.  
Brynek: ul. Boczna, ul. Wiejska, ul. Grabowa, ul. Kolejowa,  
ul. Zakładowa, ul. Zamkowa.  
Hanusek: ul. Chrobrego, ul. Ciołkowskiego , ul. Mieszka I,  
ul. Piastów, ul. Saperów, ul. Strzelecka, ul. Cicha. 
Boruszowice: ul. Jasna, ul. Batali. Chłops., ul. Jedności,  
ul. Łączności, ul. Obr. Pokoju, ul. Składowa, ul. Sosnowa,  
ul. Nowy Świat, ul. Szkolna, ul. Braci Wolko.  
Mikołeska: ul. Busiecka, ul. Pniowiecka, ul. Wiejska,  
ul. Podleśna.  

2. Za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnowskich Górach.  
Nr tel. 662 239 114 (całodobowy) 

Drogi powiatowe: 
ul. Kaletańska w Mikołesce, ul. Kaletańska  
w Boruszowicach, ul. Traugutta w Boruszowicach, ul. Armii Krajowej  
w Boruszowicach, ul. Wiejska w Świniowicach,  
ul. Strażacka w Świniowicach, ul. Świniowicka w Tworogu,  
ul. Powstańców Śląskich w Wojsce, ul. Szkolna w Wojsce,  
ul. Kolonia Ameryka w Wojsce, ul. Pyskowicka w Brynku,  
ul. Pyskowicka w Połomi, ul. Powstańców Śląskich  
w Tworogu, ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej,  
ul. Cegielnia w Brynku, ul. Dworcowa w Brynku, ul. Młyńska  
w Świniowicach, ul. Szkolna w Świniowicach, ul. Zakładowa  
w Wojsce, ul. Powstańców Śląskich w Wojsce, ul. Słoneczna w Połomi, 
ul. Traugutta w Boruszowicach, ul. Bytomska w Połomi, ul. Potępska 
w Kotach, ul. Tarnogórska w Kotach, ul. Kotowska  
w Tworogu.  

 

3. Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  
Nr tel. 662 239 114 (całodobowy) 

Droga wojewódzka: DW 907 (Koszęcin-Kieleczka) 

4. Drogami krajowymi zajmuje się Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych. Rejon i Obwód Drogowy w Lublińcu:  
nr tel. (34) 356 24 18. Przez Gminę Tworóg przebiega 
jedna droga krajowa: DK 11.   

PROJEKT STUDIUM  

Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tworóg, zainicjowane Uchwałą  Rady Gminy Tworóg 
Nr IX/39/11 z dnia 28.03.2011 r. 

Od 5 listopada do 4 grudnia projekt studium został 
udostępniony mieszkańcom gminy. Każdy zainteresowany 
miał możliwość zapoznania się z przedłożonym projektem. 
Skorzystało z tego ponad 120 mieszkańców. Dodatkowo 
władze gminy wraz z projektantami zorganizowały
3 spotkania z mieszkańcami,  na których pojawiło się 
łącznie około 100  osób.  Przez cały wspomniany okres 
projekt studium dostępny był również na stronie 
internetowej www.tworog.pl. Każdy kto nie zgadza się
z ustaleniami i rozwiązaniami projektu studium może
w terminie do 27 grudnia zgłosić uwagę.   

Według przygotowanego przez firmę  P.A. NOVA z Gliwic 
projektu, planowany rozwój gminy powinien być związany 
głównie z rozwojem bazy turystycznej oraz poprawą 
dostępu do walorów turystycznych i przyrodniczych 
w gminie, wzmocnieniem rangi centrum wsi oraz centrum 
gminy, wykorzystaniem walorów środowiska 
przyrodniczego, rozwojem systemu przestrzennego gminy 
z uwzględnieniem nowych terenów pod zabudowę oraz 
rozwojem systemu komunikacji poprzez budowę 
hierarchicznego układu komunikacji drogowej wraz 
z obwodnicą drogi krajowej nr 11. Zaproponowany przez 
władze gminy przebieg obwodnicy poprowadzony terenami 
leśnymi w odległości minimum około 500 m od 
najbliższych zabudowań Boruszowic, Nowej Wsi 
Tworoskiej oraz Tworoga, wywołał wśród mieszkańców 
najwięcej emocji. Warto nadmienić, że zaproponowany 
w studium przebieg został wyznaczony bardziej na północ 
niż sugerowało to Nadleśnictwo Brynek władające 
terenami leśnymi.  

Analizując ilość uwag wpływającą do urzędu dotyczącą 
zaproponowanej lokalizacji obwodnicy, prawdopodobnie 
nie uda się wypracować optymalnego przebiegu, który 
gmina lobbowałaby w przyszłości. Dlatego władze gminy 
rozważają możliwość wyłączenie proponowanego 
przebiegu z projektu studium. Z posiadanych informacji 
wynika, że inwestor, tj. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, w najbliższych latach nie planuje 
budowy tej drogi. Do tematu będzie można wrócić 
w przyszłości, gdy GDDKiA przystąpi do realizacji 
inwestycji.       
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JĘZYK – KLUCZ DO EUROPY 

– Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka 
języków obcych przez całe życie to najważniejsze 
przesłanie dzisiejszego dnia – podkreślali 
gimnazjaliści podczas podsumowania projektu 
„Historia i kultura gmin partnerskich – Kumhausen 
i Furth w Bawarii”. Projekt realizowali uczniowie 
Gimnazjum w Brynku i z Krupskiego Młyna. Uroczysta 
akademia odbyła się 8 listopada w Brynku.  

Celem projektu było zwrócenie uwagi na znaczenie nauki 
języków, budowanie szacunku wobec wszystkich języków 
używanych w Europie i tym samym promowanie bogatej 
różnorodności językowej Europy. W trakcie jego realizacji 
uczniowie z Gimnazjum w Brynku zapoznali się z historią  
i kulturą gminy Kumhausen, zaś uczniowie z Krupskiego 
Młyna z historią i kulturą gminy Furth. Na podstawie 
zebranych informacji przygotowali wystawy.  

Gimnazjaliści brali również udział w konkursach 
nawiązujących do zdobytej wiedzy i przygotowywali 
pokazy multimedialne poświęcone dorobkowi kulturalnemu 
bawarskich sąsiadów. Wystawę i prezentację pokazali 
podczas akademii. Wśród gości pojawili się Bertold 
Kubitza – przewodniczący Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego  
w Tworogu, przewodnicząca Rady Gminy – Maria 
Łukoszek i wójtowie dwóch gmin realizujących projekt – 
Eugeniusz Gwóźdź i Jan Murowski.  

Celem projektu było zachęcenie uczniów do odkrywania 
uroków naszego kraju. Realizowane zadania poszerzały 
wiadomości w zakresie zarówno przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości naszej Ojczyzny. 
Przeprowadzono również lekcje wychowawcze dotyczące 
Święta Niepodległości, zajęcia literackie pt. „A to  Polska 
właśnie”, na których uczniowie pisali wiersze o Polsce. Na 
zakończenie projektu zorganizowany został konkurs 
plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała...”. Chętni 
uczniowie w formie plakatu przedstawiali różne zakątki 
naszego kraju, które ich zdaniem są najpiękniejsze. 
Wystawa prac zaprezentowana została w galerii szkolnej. 

  Hanna Pawełczyk

ŚLĄSKA BIESIADA  
W PRZEDSZKOLU  
W TWOROGU 

W naszym przedszkolu poznawanie i kultywowanie 
tradycji regionu śląskiego odbywa się od wielu lat. 
Późną jesienią obchodziliśmy święto górników zwane 
Barbórką, które jest powiązane z Przedszkolną Śląską 
Biesiadą.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nauczyciele i uczniowie nie ukrywają, że mają nadzieję  
w przyszłości na wymianę uczniów i wyjazdy integracyjne, 
bo projekt świetnie ich do tego przygotował. Projekt 
realizowano przy współpracy z Towarzystwem Społeczno-
Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego. Pilotowały 
go nauczycielki języka niemieckiego – Anna Rainer i Antje 
Miska. 

NASZ KRAJ – NASZ DOM 

29 października w Szkole Podstawowej w Tworogu 
realizowany był projekt edukacyjny „Polska naszym 
domem”, opracowany przez nauczycielkę języka 
polskiego Sylwię Szwarc. Inspiracją do realizacji tego 
projektu były obchody kolejnej rocznicy Święta 
Niepodległości.  

Foto. Barbórka w tworoskim przedszkolu to już wieloletnia 

tradycja. Niektórzy pamiętają jak występowali dla swoich 

rodziców i dziadków. Teraz, po wielu latach, ze wzruszeniem 

obserwują na scenie własne dzieci śpiewające nierzadko dla  

pradziadków. 

W tym dniu gościliśmy górników, którym dzieci 
prezentowały swoje umiejętności w śląskich tańcach, 
piosenkach, wierszach a także w śląskim humorze. 
Rodzice wspólnie z dziećmi biesiadowali, śpiewając 
popularne śląskie przyśpiewki. Na zakończenie wszyscy 
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Po mszy św. górnicy udają się do na biesiadę górniczą do 
świetlicy OSP w Tworogu.W programie znalazł się koncert 
orkiestry dętej z OSP Tworóg oraz poczęstunek górniczy. 
Po spotkaniu górnicy udali się do swoich rodzin by dalej 
świętować. – Hasło na tegorocznej barbórkę brzmi 
„Kochana Brać Górnicza”. Podtrzymajmy nasze piękne 
tradycje górnicze i bądźmy w tym dniu razem, tak jak 
podczas „szychty” na dole kopalni. Szczęść Boże – mówi 
emerytowany górnik i przewodniczący DFK w Tworogu, 
Bertold Kubitza.  

OGNISKO PATRIOTYZMU 

W naszej szkole cały czas dzieje się coś ciekawego. 
Święto Odzyskania przez Polskę niepodległości 
tradycyjnie obchodzone było na wesoło zgodnie  
z prośbami Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 
Bronisława Komorowskiego.  

W tym roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli 
udział w Ognisku Patriotyzmu. Radosne świętowanie 
rozpoczęliśmy od przypomnienia najważniejszych 
historycznych faktów z historii Polski. Wysłuchaliśmy
wspólnie wielu patriotycznych pieśni takich jak: „O mój 
Rozmarynie”, „Warszawianka” czy „Czerwone Maki na 
Monte Cassino". Następnie wszyscy przeszliśmy na boisko 
szkolne, gdzie przy ognisku, trzymając biało-czerwone flagi 
w ręku, śpiewaliśmy „Przybyli Ułani pod okienko" i „My 
pierwsza Brygada". Na koniec wszyscy zostali 
poczęstowani tradycyjną żołnierską zupą, czyli grochówką. 

Grażyna Nierychło 

STOP WULGARYZMOM  
I PRZEMOCY! 

W ostatnich dniach minionego miesiąca wiele się 
działo w Gimnazjum w Brynku. W dniach 26, 27 i 28 
listopada realizowano akcję „Stop wulgaryzmom  
i  przemocy – zielone światło dla kultury języka!”.  

Na korytarzach pojawiły się gazetki tematycznie, a na
sztalugach prace wykonane przez uczniów dotyczące 
walki z agresją i przemocą. W poniedziałek młodzież 
zaprezentowała przedstawienie „Kultura słowa
i zachowania” przygotowany  w ramach projektu 
edukacyjnego pn. Wskazywanie właściwych postaw, 
zachowań, kultury języka poprzez różne formy przekazu.
Na zakończenie zostały rozdane uczniom „recepty”: „ABC 
dobrego zachowania” oraz „Recepta na agresję”. 

W kolejnym dniu uczniowie zgromadzili się  na holu, aby 
posłuchać „O wulgaryzmach i przemocy – nie tylko 
w języku ojczystym”. Po apelu odbył się konkurs „Prawa 
ucznia, dziecka, człowieka”. W ten sposób chcieliśmy 
połączyć nasze obchody z obchodami 23. rocznicy 
uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. W środę odbyła się 
pogadanka z funkcjonariuszami tarnogórskiej policji 
z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Ponadto każdego dnia 
na dużej przerwie miały miejsce tańce integracyjne jako 
forma rozładowania agresji i negatywnych emocji. 

Poprzez tego typu działania pragniemy zwrócić uwagę 
dorastających młodych ludzi na tak ważne, a często przez 
nich zapomniane słowa „proszę”, „dziękuję”, „dzień dobry”, 
„przepraszam”. Wierzymy, iż słowa te zagoszczą na co
dzień w zwrotach naszych uczniów i staną się one 
głównym filarem w wyrażaniu uczuć i emocji oraz że wyprą 
często pojawiające się wulgaryzmy. Pragniemy również 
uwrażliwić młodzież na uczciwość oraz postępowanie 
godne prawego człowieka, jak również na refleksję nad 
swoim zachowaniem.  

Pragniemy gorąco podziękować za włączenie się w akcję 
oraz owocną współpracę Zespołowi ds. Nieletnich 
i Patologii Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach. Pomysłodawcą 
i organizatorem akcji jest pedagog szkolny Hanna Penz  
przy współpracy z katechetką  K. Sobel, bibliotekarzem –
J. Winkler, nauczycielkami: A. Rainer, A. Miską oraz I. Pilc. 

Hanna Penz  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

częstowali się śląskim „kołoczem” oraz chlebem z „tustym” 
i kiszonym ogórkiem, który przygotowali rodzice oraz 
personel naszego przedszkola. Serdecznie wszystkim 
składamy podziękowania i do zobaczenia za rok na 
kolejnej biesiadzie. 

oprac. Teresa Adamczyk 

SZCZĘŚĆ BOŻE GÓRNIKOM! 

4 grudnia, jak co roku, Stowarzyszenie Górników  
i Emerytowanych Pracowników Górnictwa Gminy 
Tworóg organizuje obchody „Barbórka 2012". Święto 
tradycyjnie zaczyna się pochodem górników  
z orkiestrą OSP Tworóg spod GOK-u  do kościoła pw. 
św. Antoniego w Tworogu, gdzie na cmentarzu 
parafialnym pod figurą Matki Boskiej, złożony zostanie 
wieniec oraz odmówiona  modlitwa za zmarłych 
górników. 
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Obecnie jego hodowla liczy ok. 100 sztuk. Pupile pana 
Gintera zajmują w jego życiu, dosłownie i w przenośni, 
sporo miejsca. Mają do swojej wyłącznej dyspozycji cały 
pokój i już nie raz były laureatami wielu wystaw, w tym 
zagranicznych. Na wystawie w Norymbergii zdobyły 
I miejsce. Pan Ginter kilka razy został Mistrzem Polski 
i Śląska, a na tegorocznej wystawie jego kanarki zdobyły 
trzecie miejsce w rzędzie białym, zaś w rzędzie kształtnym 
trzecie miejsce przypadło kanarkom innego tworoskiego 
hodowcy – Jarosława Chmielewskiego, który może się 
pochwalić także nagrodą w kategorii mała egzotyka, gdzie 
zdobył drugie miejsce. 

Przed wystawą w tworoskiej podstawówce szkole zostały 
zorganizowane konkursy dla przedszkoli i szkół naszej 
gminy i gmin sąsiednich. Oto one i ich wyniki: 
„Ptaki egzotyczne” – praca plastyczna, płaska:
kategoria – Przedszkola: I m. Aleksandra Głogowska -
Przedszkole w Tworogu; kategoria – Szkoły Podstawowe –
klasy I-III: I m. Kamil Zgodzaj – kl. I SP Tworóg; kategoria 
– Szkoły Podstawowe – kl. IV-VI: I m. Nikola Knopik – kl. 
IV SP Krupski Młyn. Ptaki w naszych ogrodach – praca 
przestrzenna, makieta: I m. Emil Gad - kl. IV SP Potępa. 
Ptaki z klocków – konstrukcja przestrzenna: I m. Julia 
Pokorska - kl.IV SP Tworóg 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

PTASIE HOBBY 

Niemal 30 wystawców i blisko 400 ptaków pojawiło się 
na „Wystawie Kanarków i Ptaków Egzotycznych”, 
która odbyła się 17 i 18 listopada w Tworogu. 
Organizator – Tarnogórski Oddział  Polskiego Związku 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
„Gwarek” – po raz trzeci skorzystał z gościnności 
Szkoły Podstawowej w Tworogu, która udostępniła 
salę gimnastyczną.  

W tegorocznej wystawie wzięło udział 26 wystawców, 
którzy zaprezentowali 368 ptaków. Była m.in. rozella 
białolica, rozella królewska, świergotka seledynowa, które 
ze względu na swoje barwne upierzenie skupiały wokół 
siebie mnóstwo zwiedzających. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także gatunki kanarków. Ptaki podlegały 
sędziowskiej ocenie. Punkty przyznawano z a kształt, 
kolor, ogólny wygląd. Rozdanie pucharów zwycięzcom 
miało miejsce w niedzielne popołudnie. Na uroczystości 
obecni byli współorganizator wystawy – wójt Gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz dyrekcja szkoły. 

Zwiedzający mieli okazję porozmawiać z hodowcami  
i dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ptaków i ich 
oceny, jak np. to że ptaki dzieli się według kilku rzędów 
(białym, brunatnym, czarnym i kształtnym). Podział jest 
bardzo istotny podczas oceny.  

Nam udało się porozmawiać z prezesem tarnogórskiego 
oddziału. Ginter Lendel już od 40 lat hoduje kanarki. – To 
bardzo ciekawe zajęcie, daje dużo satysfakcji hodowcy, 
lecz niestety ostatnio jest coraz bardziej zapomniane. 
Dlatego chcę zachęcić wszystkich młodych miłośników 
ptaków do tego, aby połknęli hodowlanego bakcyla. 

Wystawie towarzyszyła akcja  „Pomóż zwierzakom 
przetrwać zimę” prowadzona przez Przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego, w ramach której zbierali 
pieniądze na jedzenie dla ptaków oraz zwierząt ze 
schroniska „Cichy kąt”. Szkoła w Tworogu otrzymała od 
organizatorów wystawy prezent w postaci karmników 
i jedzenia dla ptaków, a od Pana Gintera Lendla –
przepiękną kolekcję ręcznie malowanych figurek ptaków, 
której wystawę można oglądać w holu szkoły. Szkoła 
dziękuje za podarunki. 


