
TWG KURIER 
Poniedziałek, 14 grudnia 2015 
Nr 89, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

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 

WIĘCEJ SZLACHETNYCH SERC POD CHOINKĘ I NIE TYLKO…  

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!!! 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

RESTAURACJA & CATERING  

HUBERTUS W KOTACH  

OFERUJE 

• usługi cateringowe z dowozem do klienta, 

• kolacje, obiady, zimne płyty gotowe do podania na 

stół, 

• przyjęcia w naszym lokalu w Kotach w atrakcyjnych 

cenach, 

• w tygodniu polecamy tanie obiady i zupę dnia, 

codziennie coś innego (ceny zupa: od 3,50 porcja 

drugie danie od 10zł), 

• w sezonie letnim  obiady niedzielne. 

tel.506447375  

605046326 

WWW.RESTHUBERTUS.PL 

PODZIĘKOWANIA 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tworogu 
składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli 
organizację babskiego combru (14 listopada). 

W szczególności:  
dyrekcji SP w Tworogu, rodzicom zaangażowanym  

w organizację imprezy, strażakom z OSP w Tworogu, 
głównym sponsorom (Restauracji „Dębowa Barć”, 

Restauracji „Piwniczka u Władzi”, sklepowi GS, Mai  
i Piotrowi Kandzia), Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
z Tworoga, Piekarni „Dżelfa”, sołtysowi i Radzie 

Sołeckiej, pozostałym darczyńcom  
(pełna lista sponsorów na stronie internetowej  

SP w Tworogu www.sptworog.pl w zakładce „Rada 
Rodziców”) oraz przybyłym na imprezę Paniom.  

Dochód z imprezy zasilił konto  
Komitetu Rodzicielskiego. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………...str.2 
SESJA……………………………………………………str.4 
– Przed tematem nie uciekniemy 
– Ogrodowa już asfaltowa! 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 
– Szlachetne serca z Połomii 
POD LUPĄ …………………………………………......str.6 
– Rogale pozjadane, nagrody rozdane 
– Dopalaczom mówimy – NIE 
– Kozucha kłamczucha 
HOBBYSTA …………………………………………….str.8 
– Egzotyczni pupile 
– Czas czempionów 
– Jan Paweł II na kartach i znaczkach pocztowych 
– Scenariusz – trudna sztuka… 
KULTURALNIE……………………………………..…str.10 
– Zollka nad Małą Panwią 
– Po placu lotało i na łobiod smakowało 
– Andrzejki w GOK-u 
– Misiowy dzień 
– Bajkowy festiwal  
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Zróbmy coś razem! 
– Superstrażak 2015 
– Mikołajki w Kotach 
– MDS, czyli… 
– Z górniczym pozdrowieniem 
– Udany początek listopada 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

trwa gorąca dyskusja na temat projektu zmiany rozkładów 
jazdy autobusów obsługujących gminę Tworóg. 
Na ostatniej sesji Rady Gminy znów pojawiły się emocje, 
nerwy i niepotrzebne oskarżenia. Przeczytajcie artykuł na 
str. 4.  

W dziale „Kulturalnie” staramy się rozwikłać zagadkę 
pochodzenia nazwy przysiółka Żyłka nad Małą Panwią. 
Poprosił nas o to czytelnik interesujący się lokalną historią. 
Więcej na ten temat na str. 10. 

Wiele tekstów nawiązuje do listopadowych i grudniowych 
świąt. Relacjonujemy obchody marcinek, piszemy 
o pewnym smacznym konkursie, o barbórce i mikołajkach. 
Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w tym numerze 
coś dla siebie. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam wiele ciepła, miłości, rodzinnej atmosfery 
i czasu na odpoczynek oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku. Wszystko dobrego! 

 

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

 

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
- 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. 32 450 81 34; 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER SESJA 
PRZED TEMATEM  
NIE UCIEKNIEMY 

Trwa gorąca dyskusja na temat projektu zmiany 
rozkładów jazdy autobusów obsługujących gminę 
Tworóg. Na ostatniej sesji Rady Gminy (30 listopada) 
znów pojawiły się emocje, nerwy i niepotrzebne 
oskarżenia. Na szczęście w jednym wszyscy się 
zgadzają – oszczędności są gminie potrzebne… Na ten 
moment koszt utrzymania komunikacji publicznej to 
ponad 1 mln. 300 tys. zł. 

Rozmowy na temat kształtu komunikacji autobusowej 
rozpoczęły się wiele miesięcy temu. Radni złożyli wniosek 
o opracowanie projektu transportu zbiorowego. Następnie 
podjęto dyskusję (19 października) podczas wspólnego 
posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy. Po analizie 
przeprowadzonej z udziałem Przewodniczącego Zarządu 
MZKP, Henryka Szudego i pracownika MZKP Jacka 
Poloczka, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię do 
projektu. Głównym celem zmian jest wzmocnienie 
głównego ciągu komunikacyjnego Tarnowskie Góry-
Krupski Młyn, zmniejszenie taboru ciężkiego  
i wprowadzenie małych busów oraz lepsze 
skomunikowanie sołectw z centrum gminy. Koncepcja 
zakłada m.in. wzmocnienie gabarytowo linii 129, 
pozostawienie trasy linii 180 tylko do Wielowsi  
z ujednoliceniem jej przebiegu oraz nowy przebieg linii 742 
(z Mikołeski przez Nową Wieś do Tworoga i dalej do 
Świniowic i Wielowsi). Oszczędności z tytułu 
wprowadzenia zmian wynoszą ok.60 tys. rocznie.  

Najwięcej kontrowersji wzbudziła likwidacja linii 143 
przewidziana w nowej koncepcji. Na Facebooku pojawił się 
nawet profil nazwany „Nie dla likwidacji 143” z wymowną 
ilustracją w postaci klepsydry. Do Urzędu Gminy wpłynęły 
petycje, listy, skargi… Na tablicach ogłoszeniowych  
w również pojawiły się głosy niezadowolenia. Niepokoje są 
oczywistą reakcją na zmiany, dlatego w konieczność 
dyskusji społecznej nikt nie wątpi. Jak wyjaśnił Jacek 
Poloczek, przedstawiając projekt, wszystkie kursy, które 
do tej pory odbywały się pod nazwą linii 143, będą 
realizowane przez linię 129. Likwidacja linii nie oznacza 
w tym przypadku, likwidacji kursów. Komunikacja będzie 
zachowana. W Nowej Wsi Tworoskiej będzie jeździć linia 
lokalna 742 skoordynowana z linią 129. – Zmiany nie mają 
uderzać w mieszkańców, mają być racjonalnym 
obniżeniem kosztów poprzez przeorganizowanie 
transportu zbiorowego, który na terenach wiejskich jest 
bardzo drogi – komentuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
Władze apelują o merytoryczną dyskusję i rzeczowe 
argumenty. W wypracowaniu kompromisu miała służyć 
wizyta Henryka Szudego i Jacka Poloczka na listopadowej 
sesji Rady Gminy. Panowie spokojnie i cierpliwie 
odpowiadali na pytania radnych i obecnych na sesji 
mieszkańców, starając się na bieżąco wyjaśniać 
wątpliwości.  

 

Przedstawiciele MZKP tłumaczyli, że w projekcie 
uwzględniono wyniki badań przewozowych 
przeprowadzonych na wszystkich liniach tworoskich. 
Wyniki mówią sama za siebie. Niektóre kursy są puste lub 
z kilkoma pasażerami. – Jest wielu mieszkańców, którzy to 
zauważają i proszą nas o reakcję. Utrzymywanie dużego 
autobusu dla kilku osób jest ekonomicznie nieuzasadnione
– mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Ponadto Henryk Szudy 
zauważył, że  podczas przeprowadzania badań kontrolerzy 
byli namawiani do dopisywania większej ilości pasażerów. 
Dlatego zwrócił się do osób obecnych na sesji 
o niepopieranie przewoźników. – Każdy przewoźnik jest 
zainteresowany utrzymaniem dużych autobusów. Po 
zmianie na mniejsze otrzyma niższą stawkę. Drukowanie 
ulotek i ich rozprowadzenie jest w jego interesie –
wyjaśniał Szudy.  

– Cieszę się, że pomimo tych burzliwych dyskusji, 
mieszkańcy zgadzają się z nami, że trzeba oszczędzać. 
Dziś problemu nie rozwiążemy, ale wrócimy do niego 
wkrótce – mówił podczas sesji wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
3 grudnia w Nowej Wsi Tworoskiej odbyło się zebranie 
wiejskie z jego udziałem. Mieszkańcy nadal byli 
negatywnie nastawieni do jakichkolwiek zmian. Na 
spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele MZKP, co 
zdaniem wójta uniemożliwiło prowadzenie merytorycznej 
dyskusji. Nie zmienia to faktu, że konsultacja społeczna 
jest niezbędna. Przydałaby się także pewna 
wyrozumiałość i zaufanie w profesjonalizm pracowników 
MZKP… – Projekt wbrew pogłoskom nie polega na 
likwidacji kursów – głośno podkreślił Henryk Szudy. –
Jedyna uciążliwość jaka się pojawi dla pasażerów, to 
konieczność przesiadek z dużego autobusu do małego lub 
odwrotnie – wyjaśniał. – Dostosowanie wielkości 
autobusów do ilości pasażerów, mieszkańcy powinni 
zostawić nam. MZKP doskonale wie jakie są potrzeby 
w tym zakresie. Natomiast ilość połączeń dla niektórych 
miejscowości (np. Świniowic i Nowej Wsi Tworoskiej), 
zgodnie z opracowanym projektem, zwiększyłaby się 
np. w dni wolne od pracy. Jeżeli wola Rady Gminy 
będzie inna, to MZKP nie będzie wprowadzać w życie 
projektu. Przypominam, że utrzymanie transportu 
zbiorowego wymaga dużych nakładów finansowych, samo 
utrzymanie linii 143 w obecnej formie, to koszt ok. 0,5 mln 
zł rocznie – mówił na sesji Szudy. Przypuśćmy, że gmina
całkowicie rezygnuje z MZKP (w wielu sąsiednich gminach 
np. lublinieckich, w Kaletach, Koszęcinie – MZKP nie 
funkcjonuje). Zgromadzone w ten sposób oszczędności 
byłyby ogromne. Gmina mogłaby wykonać remonty 
wszystkich dróg w czasie tylko jednej kadencji i to bez 
dofinansowania! – Nie tędy jednak droga. Wiemy jak 
ważna jest komunikacja publiczna. Trzeba ją tylko 
dostosować do aktualnych potrzeb – mówi wójt. 
Te zmiany, które można wprowadzić bezkonfliktowo,  
zostaną zrealizowane z początkiem roku, natomiast inne 
będą dopracowywane w porozumieniu z radnymi na 
wspólnym posiedzeniu komisji 15 grudnia o godz. 13 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Na spotkanie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców.  
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TWG KURIER – SESJA 

Władze gminy apelują o zgłębienie tematu i merytoryczną 
dyskusję. Pamiętajmy, że komunikacja na terenie gminy 
jest częścią skomplikowanego systemu międzygminnego 
liczącego łącznie 70 linii i setki przystanków. Patrząc na 
problem z punktu widzenia logistycznego, zaspokojenie 
wszystkich oczekiwań mieszkańców gminy graniczy  
z cudem. Formułując żądania i zgłaszając swoje 
propozycje, miejmy to na względzie. Tym bardziej, że 
tendencją światową w zarządzaniu transportem jest 
wzmacnianie głównych ciągów komunikacyjnych  
i dopinanie do nich linii lokalnych, a nie odwrotnie… 

OGRODOWA JUŻ ASFALTOWA! 

26 listopada odebrano kolejną inwestycję realizowaną  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”). Mieszkańcy Kotów doczekali się wykonania 
nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej.  
 

• podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie nieodpłatnego użytkowania 
nieruchomości na rzecz SPZOZ Tworóg 
(nr XIII/121/2015).  

SZLACHETNE SERCA Z POŁOMII 

Mówią wprost: nie przelewa nam się, ale to nie znaczy, 
że nie możemy pomagać. Strażacy z OSP w Połomii 
choć sami jako jednostka zmagają się z brakiem 
pieniędzy, postanowili przyłączyć się do 
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Mało tego, 
swoim pomysłem zarazili Grupę Kobiet Aktywnych 
„Połomki”, a w efekcie całą wieś. 

Pomysł był prosty. Dać coś od siebie z potrzeby serca. –
Zależało nam, by nasza „Szlachetna paczka” trafiła do 
mieszkańca okolicy. Szukaliśmy w powiecie tarnogórskim 
i znaleźliśmy kogoś, kogo potrzeby byliśmy w stanie 
zaspokoić. Cieszymy się, że do akcji przyłączyły się 
zarówno „Połomki” jak i pozostali mieszkańcy. W większej 
grupie można więcej – relacjonują naczelnik OSP dh Piotr 
Woldan oraz sołtys i członek OSP Stefan Paś. Inicjatywę 
ogłoszono w sołectwie. W miejscowym sklepie postawiono 
kosz na żywność. – To niesamowite, ale niemal każdego 
dnia był pełny – mówi Piotr Woldan. 

Na szlachetną paczkę z Połomii składa się m.in. pralka, 
obuwie,  żywność, środki czystości i coś specjalnego „pod 
choinkę”… 12 grudnia darczyńcy osobiście przekazali 
paczkę udowadniając, że bycie strażakiem to nie tylko 
gaszenie pożarów, ale przede wszystkim aktywna 
postawa wobec społeczeństwa. Być może szlachetne 
serca z Połomii dały początek nowej gminnej tradycji. Kto 
wie czy za rok nie znajdzie się ich więcej…    Na zdjęciu powyżej droga po remoncie, po której spacerują 

wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź i sołtys Kotów Adam 
Wandzik. 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

Czyli przegląd informacji z listopadowej sesji Rady Gminy: 

• podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
2015 (nr XIII/116/2015); 

• podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
XII/105/2015 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok  
(nr XIII/117/2015); 

• podjęto uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych  
(nr XIII/118/2015); 

• podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty (nr 
XIII/119/2015). Ustalono stawkę opłaty do 5 osób 
w wysokości 16 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, powyżej 5 osób 100 zł miesięcznie od 
gospodarstwa domowego. Jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny 
stawki wynoszą: do 5 osób – 10 zł od jednego 
mieszkańca, powyżej 5 osób – 50 zł 
miesięcznie od gospodarstwa domowego;  
 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
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KURIER POD LUPĄ 
ROGALE POZJADANE, 
NAGRODY ROZDANE 

TWORÓG 

To była trzecia edycja Dnia św. Marcina w Tworogu. 
We wtorek 10 listopada mieszkańcy sołectwa spotkali 
się w kościele parafialnym na uroczystym 
nabożeństwie rozpoczynającym obchody. Potem, 
prowadzeni przez św. Marcina jadącego na koniu, 
przeszli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. Organizatorzy podsumowują 
krótko: Cieszymy się, że po raz kolejny możemy 
powiedzieć, że w Tworogu zawsze znajdą się ręce 
chętne do pomocy. To nas inspiruje i motywuje.  

Jak dotąd marcinki odbywały się obok Urzędu Gminy przy 
ognisku. To tam gimnazjaliści prezentowali krótką 
inscenizację z udziałem św. Marcina i rozstrzygano 
konkurs plastyczny. – Spotkanie przy wielkim ognisku, 
wśród lampionów – to miało swój urok. Plenerowa impreza 
w połowie listopada jest jednak obarczona sporym 
ryzykiem. Pogoda bowiem bywa kapryśna. Dlatego tym 
razem scenariusz uległ modyfikacji – przyznaje 
pomysłodawczyni imprezy i przewodnicząca Rady 
Rodziców Kornelia Rabczyńska. W kościele wystąpili 
uczniowie podstawówki ze swoim śpiewanym programem 
artystycznym inspirowanym legendą o Świętym. Obok 
GOK-u rozpalono ogniska, nad którym czuwali strażacy  
z OSP Tworóg. W środku budynku zaś czekały słodkości 
przygotowane przez rodziców, kiełbaski i ciepłe napoje. 
Prawdziwą furorę wśród najmłodszych zrobiło kakao z bitą 
śmietaną!  

– Jestem przekonana, że świadectwo dane przez 
wszystkich uczestniczących w przygotowaniach 
i organizacji uroczystości zostawi w sercach naszych 
dzieci ślad, rozpoczynający kolejny rok łańcucha serc św. 
Marcina – mówi Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja. 
Czy impreza się udała? – Było głośno, gwarnie i wesoło, 
czyli tak jak powinno być. Myślę, że wszyscy się dobrze 
bawili – podsumowuje Kornelia Rabczyńska. Marcinki 
zorganizowała Rada Rodziców z SP w Tworogu, 
Przedszkola w Tworogu, Gimnazjum w Brynku przy 
ogromnym wsparciu dyrekcji SP w Tworogu, rodziców 
a także księdza proboszcza, Rady Sołeckiej z Tworoga, 
Gminy Tworóg, GOK-u i OSP. – Dziękujemy wszystkim, 
a jest was sporo, za wsparcie i ogromną pomoc 
w organizacji imprezy. Mamy nadzieję, że za rok znów się 
spotkamy – mówią organizatorzy.  

WOJSKA 

Przy ul. Kolonia Ameryka w Wojsce stoi kapliczka 
z figurką Matki Bożej. Kiedy ją postawiono? Kto to 
zrobił? W jakim celu? Odpowiedzi dostarczył konkurs 
plastyczny ogłoszony przez świetlicę szkolną 
w Wojsce z okazji Dnia św. Marcina. Temat brzmiał: 
„Przydrożne krzyże, kapliczki i inne zabytki w gminie 
Tworóg”. Organizatorzy mieli nadzieję, że temat będzie 
prowokować do rozmów i poszukiwania ciekawostek 
związanych z obiektami kultu religijnego. Nie mylili się. 

– Dostarczono aż 60 prac – wszystkie zostały wykonane 
bardzo starannie i pomysłowo, z  różnorodnych materiałów 
i różnymi technikami. Zadanie było ciekawe, ale też trudne 
i wymagające, dlatego rodzice mogli pomagać dzieciom 
w przygotowaniu pracy. Uważam, że czas, jaki rodziny 
spędziły razem to jest największa wygrana tego konkursu. 
W większości miniatury przedstawiają przydrożne krzyże 
i kapliczki z terenu naszej parafii, czyli Wojski i Połomii. 
Komisja miała zatem bardzo trudne zadanie. Po długich 
i burzliwych obradach postanowiła nagrodzić równorzędnie 
po kilka prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Gminy Tworóg. Wręczył je wójt 
pan Eugeniusz Gwóźdź – mówi organizatorka, Grażyna 
Skowron z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce. 

 

Gdy dzieci zajadały się słodkimi rogalami, organizatorzy 
przystąpili do rozdania Nagród Wójta Gminy Tworóg  
w konkursie plastycznym na najciekawsze witraże  
i wręczenia Wyróżnień Dyrektora Szkoły. Lista 
nagrodzonych znajduje się na stronie SP w Tworogu  
w zakładce „Rada Rodziców”. Na dzieci czekała jeszcze 
jedna atrakcja – spotkanie z kolorowymi, rozśpiewanymi  
i roztańczonymi animatorkami, które zapewniły dzieciom 
dobrą zabawę. Marcinkom jak zawsze towarzyszył 
szczytny cel. W minionych latach zbierano pieniądze na 
misje. Tym razem dochód został przeznaczony na 
rehabilitację młodego mieszkańca gminy. 

Foto. Witraże nawiązujące do marcinek – taki był temat tegorocznego 
konkursu plastycznego w Tworogu. 

Foto. Organizatorzy dziękują Andrzejowi Nowara, który grał rolę św. 
Marcina, nauczycielkom, które przygotowywały przedstawienia (Kornelii 

Sobel i Jolancie Winkler, a w tym roku Katarzynie Mika i Brygidzie Samol) 
a także Zakładowi Usług Komunalnych za udzieloną pomoc.  

 



7 

 

Tworzenie miniaturowych kaplic (zdj. powyżej) to także 
dobry pretekst do szperania w historii, poznawania dziejów 
miejscowych pamiątek kultu religijnego i związanych z nimi 
legend, a nieraz własnej rodziny. Tak właśnie było ze 
wspomnianą kapliczką Matki Bożej, którą rodzeństwo 
Agnieszka i Grześ Skrabania wykorzystali, by opowiedzieć 
o swoim pradziadku. – Kapliczka została zbudowana przez 
naszego pradziadka Tomasza Skrabania w 1958 r.,  
w podziękowaniu za szczęśliwy powrót z wojny oraz za 
Opatrzność Bożą nad całą rodziną. Początkowo  
w Kapliczce znajdował się obraz Matki Bożej Różańcowej 
otoczony scenami przedstawiającymi tajemnice różańca. 
Gdy obraz uległ zniszczeniu, pod wpływem warunków 
atmosferycznych, zmieniono go na figurkę Matki Bożej, 
która stoi do dziś – czytamy w objaśnieniu dołączonym do 
pracy konkursowej.   

Lista laureatów: 
• Przedszkole: I – Hanna Kaschuba, II – Filip 

Kupka, Dastin Szkolik, III – Julia Jaworek, Paulina 
Jonecko. 

• Klasy  I – III: I – Dominik Winkler, Agnieszka  
i Grzegorz Skrabania, II – Michał Niesiołowski, 
Laura Helisz, III – Daria Krawczyk, Mateusz 
Miozga,  Kamil Strzyż.  

• Klasy IV – VI : I – Olivia Grzybek,  Wiktoria 
Błażytko, II – Agata Krawczyk, Tomasz Joniec,  
III –  Natalia Zdrzałek, Barbara Kotyczka. 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Marcinki w Wojsce tradycyjnie rozpoczęły się w kościele 
parafialnym występem dzieci z ZSP, po którym powitano 
św. Marcina jadącego na koniu. Aktorzy przedstawili scenę 
okrycia żebraka płaszczem i poprowadzili mieszkańców do 
sali „Pod Różą”, gdzie czekały na dzieci słodkie rogale 
i animacje z zespołem „Przerwa na Kawę”.  

Imprezę zorganizowała Rada Sołecka w Wojsce, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wojsce i Gmina Tworóg. 

DOPALACZOM MÓWIMY – NIE 

24, 25, 26  listopada gimnazjaliści z Brynka po raz 
kolejny wzięli udział w dniach z profilaktyką. Tym 
razem hasło brzmiało „Dopalaczom mówimy – NIE”.  

24 listopada uczniowie zobaczyli spektakl „Kolekcjonerzy 
wrażeń” Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa 
opowiadający o trójce beztroskich nastolatków, którzy 
postanowili sięgnąć po dopalacze. Po spektaklu odbyła się 
prelekcja prowadzona przez osoby przeszkolone 
w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień. 
Następnego dnia, szkoła włączyła się w obchody 
Światowego Dnia Praw Dziecka. Z tej okazji 
zorganizowano konkurs wiedzy o „Prawach i obowiązkach 
dziecka, człowieka  i obywatela oraz ucznia gimnazjum 
w Brynku”. W środę, w ramach projektu edukacyjnego 
„Wychowanie do wartości poprzez rozwijanie swoich pasji” 
odbyło się przedstawienie „W niewoli nałogów”. 
26 listopada Gimnazjaliści spotkali się z funkcjonariuszami 
Posterunku Policji w Tworogu, którzy przygotowali 
pogadankę na temat zagrożeń wynikających z sięgania po 
dopalacze. Ponadto psycholog Sabina Lasok-Chwiedoruk 
prowadziła konsultacje dla rodziców na temat dopalaczy.  

Organizatorem akcji jest pedagog szkolny Hanna Penz 
przy współpracy z A. Rainer, I. Pilc, J. Winkler i K. Sobel. 
Wyniki konkursu oraz więcej informacji na temat akcji na 
stronie internetowej szkoły:  

www.gimnazjumbrynek.home.pl 

KOZUCHA KŁAMCZUCHA  

Tak brzmiał tytuł spektaklu teatru Art-Re z Krakowa, który 
zobaczyły przedszkolaki z Tworoga. Przedstawienie dla 
dzieci były prezentem mikołajkowym przygotowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 

www.gok-tworog.pl 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
EGZOTYCZNI PUPILE 

Czy wyobrażacie sobie początek listopada bez 
wesołego świergotu kanarków i papug? Sali 
gimnastycznej SP w Tworogu nie wypełnionej klatkami 
z kolorowymi pupilami, bez corocznych konkursów dla 
uczniów podstawówki i spotkań z hodowcami? My też 
nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Coroczne wystawy 
tarnogórskiego Oddziału PZHKiPE w Tworogu stały się 
gminną tradycją i miłym sposobem na urozmaicenie 
jesiennych dni. W tym roku Mistrzostwa Oddziału 
PZHKiPE Tarnowskie Góry – Tworóg 2015 r. odbyły się 
w dniach 5-8 listopada pod patronatem Wójta Gminy 
Eugeniusza Gwoździa. 

Sędziowie jak zawsze fachowym okiem spoglądali na 
okazy konkursowe. Oceniali postawę, nogi, ogon, 
upierzenie, skrzydła, kondycję, kształt, ogóle wrażenie… 
Niemal wszystko wzięli pod lupę. Hodowcy w napięciu 
wyczekiwali werdyktu, zaś skrzydlaci „modele” 
najwyraźniej nie zdawali sobie sporawy z wartości jaką 

Szkoły Podstawowej w Tworogu Małgorzata Ziaja oraz 
pozostali sponsorzy m.in. MARWET Radomsko, 
VERSELE-LAGA, ArtSign Reklama Wizualna, Bank 
Spółdzielczy w Tworogu, Paintball Tworóg oraz F.H.U. 
„Słonko” Arkadiusz Tomalski. Tego dnia odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród, które zostały przyznane 
zarówno hodowcom za trud włożony w hodowlę jak 
i dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym. 
Najlepsze prace zostały nagrodzone m.in. karmnikami
oraz książeczkami o ptasiej tematyce.  – Bardzo cieszymy 
się, że nasza wystawa z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem zarówno ze strony hodowców 
biorących udział, jak i ze strony odwiedzających – mówią 
organizatorzy. 

Galeria zdjęć z wystawy na naszej stronie 
www.twg-kurier.pl 

CZAS CZEMPIONÓW 

Odznaczają się zdolnością powracania z dużych 
odległości. W czasach starożytnych wykorzystywano 
je jako posłańców przekazujących informacje np. 
o zwycięzcach Olimpiad. Dziś gołębie pocztowe 
hodowane są hobbystycznie głównie do celów 
sportowych. Choć wymaga to wielu poświęceń 
i samodyscypliny, hodowcy tworzą liczne i zgrane 
środowisko zrzeszone w Polskim Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Gołębniki zaś stanowią 
nieodzowny element śląskiego krajobrazu. Co roku 
w listopadzie, po zakończeniu sezonu lotowego, 
przychodzi czas na podsumowanie dorobku 
upierzonych pupili. Służy temu sezon wystaw. 

To czas prezentacji najlepszych i najładniejszych 
egzemplarzy połączonej z wyłonieniem reprezentacji na 
wystawy wyższego szczebla. Hodowcy z Tworoga 
dwukrotnie zostali gospodarzami wystaw, a miejscem 
spotkań stała się sala widowiskowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. W dniach 21-22 listopada odbyła się 
wystawa Oddziałowa O/Tworóg. Wzięło w niej udział 
30 hodowców, którzy łącznie wystawili 145 gołębi. W 
rywalizacji międzysekcyjnej zwyciężył Tworóg, II miejsce –
Boruszowice, III – Krupski Młyn, IV – Kalety. Wyłoniono 
także reprezentację Oddziału Tworóg na wystawę 
rejonową i rozdano nagrody dla indywidualnych gołębi. 
Tydzień później, w tym samym miejscu (28-29 listopad) 
zorganizowano wystawę Rejonu Ziemi Tarnogórskiej. 

Przygotowaniem do zbliżającej się wystawy był 
październikowy wykład na temat ochrony ptactwa, który 
prowadził Krzysztof Belik. Uczniowie podstawówki okazali 
się wdzięczną publiką. – Z zainteresowaniem wysłuchali 
pana Krzysztofa, co nas jako hodowców bardzo cieszy. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzi ludzie zechcą 
podzielić naszą pasję – mówi  sekretarz PZHKiPE Oddział 
Tarnowskie Góry, Daniel Woźniak. Hodowcy postanowili 
ogłosić konkurs plastyczny z nagrodami, którego 
rozstrzygniecie nastąpiło podczas gali wręczania nagród w 
niedzielę 8 listopada.  Co o samej wystawie sądzą 
organizatorzy? – Myślę, że wszystko się udało, dopisali 
hodowcy i osoby zwiedzające. Hodowcy systematycznie 
podnoszą sobie poprzeczkę i starają się wystawiać ptaki 
reprezentujące coraz wyższy poziom. Każdy chce wygrać, 
ale niestety trzeba się również umieć pogodzić z porażką. 
Czasami nie pozostaje nic, tylko zakasać rękawy  
i pracować nad poprawą hodowli – komentuje sekretarz.  

8 listopada w uroczystej gali podsumowującej Mistrzostwa 
Oddziału wzięli udział m.in. Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Dyrektor 
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41 hodowców wystawiło w sumie 140 gołębi. W wyniku 
rywalizacji reprezentacji Oddziałów wchodzących w skład 
Rejonu I miejsce zdobył O/Tworóg, II – O/Tarnowskie 
Góry, III – O/Miasteczko Śl. Wyłoniono również 
reprezentację Rejonu na wystawę Okręgu Katowice, która 
odbyła się w dniach 12-13 grudnia w Łaziskach Górnych  
i rozdano nagrody dla indywidualnych gołębi. Dodamy 
tylko, że na wystawie Okręgowej będzie rywalizować  
9 rejonów skupiających 35 Oddziałów i ponad 3200 
hodowców gołębi. Do reprezentacji Rejonu Ziemi 
Tarnogórskiej zakwalifikowało się 19 gołębi należących do 
10 hodowców O/Tworóg. Gratulujemy!  

Zajrzyjcie na naszą stronę internetową  
www.twg-kurier.pl  

– znajdziecie tam zdjęcia z wystawy rejonowej. 

JAN PAWEŁ II NA KARTACH  
I ZNACZKACH POCZTOWYCH 

18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach 
Akademii Seniora miała miejsce prelekcja Dariusza 
Frączka poświęcona kolekcji znaczków i kart pocztowych  
o tematyce papieskiej. Wystawę można było oglądać  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu do końca 
listopada.  

Akademia Seniora i GOK w Tworogu dziękuję panu 
Dariuszowi za interesujące spotkanie i podzielenie się ze 
słuchaczami swoją pasją.  

Zdjęcia znajdziecie na naszej stronie internetowej: 
www.gok-tworog.pl 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

SCENARIUSZ – TRUDNA 
SZTUKA… 

25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyły się warsztaty scenariuszowe dla uczniów 
szóstych klas SP w Tworogu. Przeprowadził je 
Zbigniew Masternak – pisarz, dziennikarz, scenarzysta 
filmowy i producent.   

Dwugodzinne warsztaty były podzielone na dwie części: 
teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej młodzież 
poznała tajniki tworzenia scenariuszy filmowych, 
dowiedziała się m.in. jak powinna wyglądać konstrukcja 
scenariusza i bohaterów oraz jak pisać dialogi. Następnie 
młodzi słuchacze mieli szansę popisania się swoimi 
talentami pisarskimi. Zadaniem praktycznym bowiem było  
przygotowywanie własnych pomysłów scenariuszowych 
mówiących o Tworogu. 

W latach  2006-2008 ukazały się trzy jego książki –
„Chmurołap”, „Niech żyje wolność”, „Scyzoryk”,  z których 
ta druga stała się bestsellerem. Obecnie publikuje 
w poznańskim wydawnictwie autobiograficzny cykl 
powieściowy „Księstwo” oraz pracuje nad filmem 
„Nędzole”, który zamierza zrealizować Krzysztof Zanussi.    
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
ZOLLKA NAD MAŁĄ PANWIĄ  

Szanowni Państwo, 
w “TWG Kurier. Miesięcznik Gminy Tworóg” z 13 maja 
2013 roku znalazłem mapkę sporządzoną przez ks. W. M. 
Hoschecka. Jest na niej miejscowość Zolka nad Małą 
Panwią, niedaleko Potempy i Wüstenhammer. Na 
obecnych mapach w tym miejscu, jak przypuszczam, jest 
Osada Żyłka. Jakie nazwy wioska/osada ZOLKA 
przybierała później? 

Czytelnik (dane do wiad. red.) 

W przywołanym wydaniu rzeczywiście widać słowo „Zolka” 
w miejscu dzisiejszej Żyłki. Pierwotna pisownia zawierała 
jednak dwie litery „l”. Widać to na starszych mapach (zdj. 
poniżej). Osada Żyłka funkcjonuje na nich pod nazwą 
Zollka. Słowo „Zoll” w języku niemieckim oznacza cło,  
a „der Zoll” to urząd celny. Jak to się ma do historii osady?  

Zagadkę próbuje wyjaśnić Fryderyk Zgodzaj, pasjonat 
lokalnej historii. Zastrzega jednak, że to tylko jego 
hipoteza.  

Obecnie, chcąc dotrzeć z Tworoga do Kokotka, Lublińca 
i dalej – Częstochowy korzystamy z drogi krajowej DK 11 
(powstała w XIX w.). Dawniej szlak (np. pielgrzymów 
zmierzających na Jasną Górę) wiódł nieco inaczej. 
Spójrzcie na mapy obok. Droga biegnie przez miejscowość 
Zollka i Kokotek. W XVIII w. droga należała do właściciela 
dóbr ziemskich, aby móc z niej korzystać, podróżni byli 
zobowiązani zapłacił tzw. myto (opłatę za przejazd). 
Budynek, w którym pobierano myto nazywano Zollhaus, co 
można przetłumaczyć jako urząd celny. Można więc 
przypuszczać, że słowo „Zollka” nawiązuje do myta, bo 
z nim okoliczna ludność kojarzyła to miejsce. – „Zollka” 
w wolnym tłumaczeniu to „Celanka”, „Celniczka” (potocznie 
– kobieta celnik) – twierdzi Fryderyk Zgodzaj.   

Na mapie z XIX w. (wszystkie mapy możecie zobaczyć na 
naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl) osada nosi 
nazwę Zulkau (nie wiemy dlaczego), a w polskich 
tłumaczeniach Sułków. Po plebiscycie na Górnym Śląsku 
(1921 r.) przez osadę Zulkau i Kokotek przebiegała granica 
polsko-niemiecka (Żyłka po stronie niemieckiej, Kokotek –
polskiej). Historia po raz kolejny postawiła w tym miejscu 
Urząd Celny, tym razem nie związany z opłatą za przejazd, 
a przekroczeniem granic dwóch państw… Funkcjonująca 
obecnie nazwa Żyłka, pojawiała się po II wojnie światowej 
(kiedy dokładnie nie wiemy). Fryderyk Zgodzaj 
przypuszcza, że takie brzmienie nie ma nic wspólnego 
z historią.   

Wiecie więcej na ten temat?  
Znacie legendy lub historie związane z okolicą?  

Piszcie na nasz adres: 

twgkurier@poczta.fm 

 

 

Foto. Powyższe mapy pochodzą z 1795 r. Droga prowadząca do 
przysiółka Żyłka dziś pełni marginalną rolę, w XVIII w. było zupełnie 

inaczej. Był to ważny szlak komunikacyjny łączący trzy kierunki:  
od południa Tworóg-Tarnowskie Góry, od zachodu Strzelce-Opole 

 i od północnego-zachodu Lubliniec-Częstochowę.  
Dzisiaj na drodze leży asfalt, pod nim jednak znajdują się tzw. kocie łby  

– najlepszy dowód, że droga odgrywała ważną rolę.  

Foto. Na zdjęciu Urząd Celny zbudowany przez Niemców po plebiscycie 
na Górnym Śląsku w latach 20. XX w. Dziś mieszczą się w nim 

mieszkania. Jadąc dalej mijamy most, nieopodal którego stał dawniej 
młyn, kilkadziesiąt metrów dalej jest budynek – kiedyś gospoda, z której 

korzystali podróżni przekraczający granicę. Skręcając w prawo docieramy 
do domu pod lasem z początku XIX w. – jest to obecnie najstarszy 

budynek w Żyłce. Jadąc dalej leśną drogą można dojechać do Kokotka – 
tędy wiódł dawny szlak komunikacyjny.   
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

PO PLACU LOTAŁO  
I NA ŁOBIOD SMAKOWAŁO  

Za nami kolejny Powiatowy Konkurs Potraw 
Regionalnych, który odbył się 25 listopada  
w Bibliotece i Ośrodku  Kultury Gminy Ożarowice  
w Tąpkowicach. Nasza gmina była reprezentowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi 
Tworoskiej oraz po raz pierwszy z Boruszowic-
Hanuska. Tematem kulinarnych zmagań był śląski 
niedzielny obiad „z gadziny furgającej i łażącej po 
placu”. Było bardzo smacznie, a nasze gospodynie jak 
zawsze stanęły na wysokości zadania. Nie zabrakło też 
naszej perły, czyli pysznego chleba ze Świniowic.  

Każdy Ślązak domyśla się co gościło na stołach. Przecież 
nie ma mowy o niedzielnym obiedzie bez rosołu  
z makaronem, „czornych” klusek śląskich, modrej kapusty, 
pieczonej kaczki, gęsi lub indyka. Bez swojskiego kompotu 
i „maszkytów” do kawy, czyli kołocza albo babki.  
Uczestnicy konkursu starli się, by wszystko było zgodne  
z lokalną tradycją, dlatego sięgali po przepisy 
przekazywane w ich rodzinach z pokolenia na pokolenie. 
Taki też jest cel konkursu. Ma on służyć kultywowaniu oraz 
promowaniu tradycji i obyczajów śląskich, jak również 
identyfikacji regionalnych i tradycyjnych potraw będących 
dziedzictwem kulinarnym regionu. W pierwszym etapie 
konkursu, uczestnicy opowiadali w gwarze o śląskiej 
niedzieli – o jedzeniu, zwyczajach, zabawach, kościele  
i przede wszystkim o rodzinie, która w ten wyjątkowy dzień 
zawsze była razem.  

„Perła 2015” za chleb ze słomianki pieczony w piekarnioku 
na liściu kapusty. Została powitana gromkimi brawami. Jej 
wypiek zajął honorowe miejsce zdobiąc stół jury (zdj. 
powyżej). Organizatorami konkursu są: Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach 
z siedzibą w Nakle Śląskim.  

Na stronie www.twg-kurier.pl znajdziecie zdjęcia,  
a także gwarowe teksty wygłoszone przez nasze 
reprezentantki.  

ANDRZEJKI W GOK-U 

Co nas czeka w przyszłości? Jak będzie miał na imię 
wybranek serca? Jaki zawód będę wykonywać? Kto z nas 
nie marzył, by uchylić rąbka tajemnicy. Wieczór wróżb 
obchodzony w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja już setki lat temu dostarczał ku temu 
okazji. Dawniej wróżby miały charakter matrymonialny, 
dziś traktowane są z przymrużeniem oka. Jak wyglądało 
wróżenie w GOK-u? 

26 listopada dobre humory dopisały. Na dzieci czekał 
szereg atrakcji. Były tradycyjne „wyścigi butów”, wielkie 
papierowe serce z imionami, a nawet miska z wodą 
i słomkami do napojów potrzebne, by dowiedzieć się, czy 
przyjaźń przetrwa próbę czasu. Dodatkową atrakcją było 
malowanie twarzy (zobaczcie twarzowe arcydzieła na 
stronie www.gok-tworog.pl) oraz słodki poczęstunek. W 
andrzejkowej zabawie wzięło udział 45 dzieci z terenu 
gminy. 

KGW z Nowej Wsi Tworoskiej przygotowało krótką 
inscenizację wykorzystując tekst Barbary Izworskiej, zaś 
gospodynie z Boruszowic-Hanuska zdobyły serce publiki 
występem 11-letniej Madzi, która wygłosiła tekst napisany 
przez jej ciocię – Monikę Ziob. W kolejnej części konkursu, 
jury degustowało i oceniało potrawy. Konkurs Potraw 
Regionalnych zakończyło rozdanie nagród. Ważnym 
gościem uroczystości była Małgorzata Szyguła ze 
Świniowic, zdobywczyni prestiżowej nagrody 
 

Foto. Panie z Nowej Wsi Tworoskiej kilka godzin piekły swojego 
dorodnego indyka nadziewanego kaszą. Na ich stole pojawiły się także 

m.in. panierowane pałki z kurczaka. 
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MISIOWY DZIEŃ 

26 listopada w SP w Tworogu odbyły się obchody Dnia 
Pluszowego Misia. Tym razem mottem przewodnim były 
zasady dobrego zachowania. – Bardzo się cieszymy, że  
przedszkolaki już po raz kolejny tak licznie odpowiedziały 
na nasze zaproszenie. W tym szczególnym dniu „nie 
obejdzie się bez misia”, więc całą imprezę prowadziły  
misie: Teodor, Chrapek, Ciapek i Mama Miś, które 
tanecznie przywitały się z uczniami, następnie podczas 
inscenizacji zaprezentowały zasady savoir vivre. Nie 
zabrakło też zabaw muzyczno–ruchowych, 
zręcznościowego testu dla najmłodszych, malowania 
twarzy i multimedialnego konkursu wiedzy o bajkowych 
misiach, które nagradzane były małym „co nieco”  
i wywołały wiele pozytywnych emocji.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Swój udział w imprezie zgłosiło aż 65 wykonawców 
z  8 szkół: Szkoła Podstawowa w Tworogu, ZSP w Wojsce, 
ZSP w Potępie, SP nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespół 
Szkół w Krupskim Młynie, ZSP w Miedarach, SP nr 16-
Pniowiec i ZSP w Boruszowicach. 

Oto wyniki:  
klasy młodsze I-III 

I. Zespół: Aleksandra Hanysek,  Dagmara Dziemba, 
Ewa Przeliorz – ZSP Miedary 

II. Zespół: Górowska Paulina, Jonienc Emilia,
Wielgoś Katarzyna, Wnuk Agnieszka – ZSP 
Potępa 

III. Małgorzata Lutostańska – ZSP Boruszowice 
klasy starsze IV-VI 

I. Maria Jańczuk–SP Tworóg 
II. Julia Turek – ZSP Boruszowice i Faustyna 

Chmielewska – SP Tworog 
III. Agata Wolnik, Ariana Nocoń i Monika Knoppik 

– ZSP Boruszowice i Katja Kiołbasa, 
Julia Gruner, Magdalena Badura, Maciej 
Badura – SP Tworóg. 

 
Nagrodę specjalną od Jury otrzymał Adam Gruszka ZSP 
Boruszowice. Konkurs zorganizowała nauczycielka języka 
niemieckiego Ilona Pella-Bok. Odbył się przy wsparciu 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. 
Śląskiego – Koła Terenowego w Tworogu i finansowany 
przez Konsulat Niemiecki w Opolu oraz Koła DFK 
w Tworogu. W komisji konkursowej zasiadali: Ewa 
Probierz-Michalska, Alicja Mainusch-Bul i Bertold Kubitza. 

– Serdecznie dziękuję Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców Woj. Śląskiego w Tworogu, 
zwłaszcza Bertoldowi Kubitza za finansowe wsparcie 
udzielone naszej szkole w realizacji konkursu. Do 
zobaczenia za rok! – mówi Ilona Pella-Bok.  

 
 

Podczas imprezy rozstrzygnięty został także konkurs 
plastyczny, a zwycięzcy z „misiowych łap” otrzymali 
gratulacje i nagrody. Tradycją stało się już uroczyste 
przekazanie naszego szkolnego misia Beniamina 
wylosowanej klasie na kolejny rok – tym razem swoją 
obecnością będzie  cieszył klasę Ia. Dziękujemy wszystkim 
przedszkolakom i uczniom za wspaniałą zabawę i do 
zobaczenia – relacjonuje Katarzyna Mika. 

BAJKOWY FESTIWAL 

To była prawdziwa plejada bajkowych gwiazd. Były 
postacie z „Krainy Lodu”, ze „Smerfów”, „Heidi”, 
„SpongeBob” i „Piaskowego Dziadka”. Przede wszystkim  
jednak nie zabrakło muzyki. 24 listopada w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach odbył się  
IV Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej. 
Hasłem tej edycji była „Zaczarowana piosenka”.  

Zadaniem uczestników było wykonanie piosenki 
pochodzącej z bajki lub filmu animowanego w języku 
niemieckim. Dodatkowo  każdy wykonawca biorący udział 
w konkursie przebrał  się za swoją prezentowaną postać 
bajkową. Celem festiwalu było propagowanie piosenki 
niemieckojęzycznej, budzenie wśród uczniów 
zainteresowania językiem niemieckim, doskonalenie, 
motywowanie ich do nauki języka i promocja nowych 
talentów. 

 

Foto. Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom 
umiejętności wokalnych, językowych i scenicznych. Członkowie  
DFK-Tworóg nie ukrywają, że bardzo ich cieszy zainteresowanie  

językiem niemieckim, dlatego dziękują organizatorce 
 i dyrekcji szkoły za włożony trud.   
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
ZRÓBMY COŚ RAZEM!  

To nazwa akcji społecznej, jaką w listopadzie po raz 
pierwszy zorganizowano w sołectwie Koty z inicjatywy 
sołtysa. Co mieszkańcy Kotów robili razem?  

Tym razem skupili się na placu zabaw, z którego 
postanowili usunąć zalegające liście. Wzięli grabie do rąk  
i ruszyli do dzieła. Wspólne oczyszczenie placu zabaw 
dostarczyło wszystkim wiele satysfakcji.  

MIKOŁAJKI W KOTACH 

6 grudnia w niedzielne popołudnie do Kotów zawitał 
św. Mikołaj. Oczekiwanie na zacnego gościa umilała 
dziecięca muzyka. Wreszcie stanął w progu sali, ku 
radości najmłodszych. Dzieci powitały go śpiewem 
i wierszykami, a on odwdzięczył się podarunkami.  

Foto. Przed zgrabianiem liści i po…   

Foto. W akcji zainicjowanej przez sołtysa wzięło udział ok. 18 osób. Adam 
Wandzik twierdzi, że do zrobienia jest wiele, dlatego wiosną znów będzie 

zapraszał mieszkańców do akcji „Zróbmy to razem”.   

– Pierwsza edycja takich przedsięwzięć zawsze budzi 
niepewność: czy to dobry pomysł, czy się uda? Na 
szczęście mogę powiedzieć, że pomimo padającego 
deszczu akcja się udała. Chciałbym podziękować licznie 
przybyłym strażakom oraz wszystkim tym, którym nie jest 
obca praca społeczna. Wiosną odbędzie się II taka akcja – 
mówi sołtys, Adam Wandzik.   

SUPERSTRAŻAK 2015 

Superstrażak 2015 województwa śląskiego to plebiscyt 
ogłoszony przez Dziennik Zachodni. Według światowych 
badań, strażacy, jako grupa zawodowa, cieszą się 
największym zaufaniem społecznym. 

W plebiscycie wzięli udział reprezentanci naszej gminy.  
W pierwszym – powiatowym etapie uczestniczyli Marzena  
i Dawid Dragon jako strażacy OSP Koty i Świętoszowice. 
OSP Tworóg reprezentował Mateusz Sobania. Marzena  
i Dawid Dragon (na zdjęciu) zajęli I miejsce w powiecie, co 
zakwalifikowało ich do plebiscytu wojewódzkiego. Z dumą 
możemy powiedzieć, że zajęli ósme miejsce  
w województwie na 41 kandydatów. Gratulacje dla druhów! 

 

 

Foto. Laureaci plebiscytu. 

Na szczęście brak śniegu nie zatrzymał św. Mikołaja, tylko 
zmusił go do zmiany środka transportu… Zamiast saniami, 
przyjechał wozem strażackim. Dzieci pożegnały 
niecodziennego gościa piosenkami.  

MDS, CZYLI… 

Zbiór opowiadań stworzonych przez grupę La Noir, 
których wspólnym mianownikiem jest tajemniczy, 
trzyliterowy skrót. Co znaczy? Nie powiemy! 
Zdradzimy tylko, że to mieszanka opowieści 
o emocjach, różnych wymiarach miłości 
i o samotności. Autorką dwóch z dziewiętnastu 
opowiadań jest mieszkanka Tworoga – Ada Kroll.  
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– Grupa La Noir powstała kilka lat temu jako inicjatywa 
zrzeszająca początkujących autorów, dla których pisanie 
jest prawdziwą pasją. Naszym celem jest przede 
wszystkim rozwijanie warsztatu pisarskiego, stąd też 
narodziła się potrzeba warsztatów literackich. One zaś 
doprowadziły do tego, że postanowiliśmy napisać antologię 
tematyczną. Dziś mamy ich już kilka na koncie, a MDS jest 
pierwszą, którą chcemy zaprezentować szerszej grupie 
czytelników – czytamy na stronie www.e-bookowo.pl. 
Ada Kroll jest autorką dwóch opowiadań zatytułowanych 
„Rok z życia rozwódki” i „Czerwień Amarylis”.  

 

Pochód Górniczej Braci 

4 grudnia zawsze organizowany jest tradycyjny pochód 
z orkiestrą braci górniczej. Dawniej ruszali spod Domu 
Kolejarza, a później Domu Drzewiarza (obecnie budynku 
GOK-u) do kościoła św. Antoniego w Tworogu. Przed 
mszą św. składano kwiaty pod Figurą Matki Boskiej
i modlono się za zmarłych górników i ich rodziny. – Po 
mszy św. odbywała się biesiada górnicza. Kiedyś 
spotykano się w restauracji u Schlegiera (Restauracja 
„Leśna”, a obecnie Hotel „Adler”), zaś aktualnie w świetlicy 
OSP-w Tworogu. Należy również zaznaczyć, że dzień św. 
Barbary obchodziły też zakłady takie jak Nitron w Krupskim 
Młynie (ponieważ produkowały i nadal produkują materiały 
wybuchowe dla kopalń), Zakłady Sprzętu Ratunkowego 
w Tarnowskich Górach, Tagor i Fazos – wspomina Bertold 
Kubitza.  

Górnicze Stowarzyszenie i przedszkolaki 

W lipcu 1998 r. grupa miejscowych górników postanowiła 
powołać „Stowarzyszenie Górników i Emerytowanych 
Pracowników Górnictwa Gminy Tworóg”, które istnieje do 
dzisiaj. W przeszłości Stowarzyszenie organizowało 
zabawy górnicze, karczmy piwne i spotkania, a obecnie 
biesiady górnicze. Od wielu lat propaguje także tradycje 
górnicze w Gminnym Przedszkolu w Tworogu (zdj. 
powyżej). – W tym roku również byli z nami – mówi Teresa 
Adamczyk. – Dzieci przygotowały piosenki, tańce, 
monologi oraz bajkę „Jontek i Gryjtka”. Mały Dominik 
zaprezentował swój pierwszy gwarowy monolog, wyrośnie 
z niego prawdziwy „hajer przodowy”! W tym roku jeden 
górnik zrobił nam niespodziankę i przyjechał w roboczym 
ubraniu prosto z „szychty”. Opowiadał co potrzebne jest 
górnikowi w kopalni, prezentował hełm górniczy z lampką, 
pochłaniacz pyłowy, maskę przeciwpyłową oraz przyniósł 
ze sobą klocek, który każdy górnik przynosi z „szychty”. 
Biesiada zakończyła się wspólną zabawą, a górnicy 
w podarunku otrzymali świeżutkie pierniki zrobione 
i udekorowane przez dzieci – opowiada Teresa Adamczyk. 
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 12 czynnych zawodowo 
górników, pozostali to emeryci. Wszyscy są silnie związani 
z kultem św. Barbary.  

 

 

 

Antologia jest dostępna tylko  
w formie elektronicznej, można ją 
zakupić na stronie  
www.e-bookowo.pl w cenie 20 zł.  
Całkowity dochód ze sprzedaży 
opowiadań autorzy postanowili 
przekazać na cele charytatywne. 
Pieniądze zasilą konto programu 
„Pajacyk”, w ramach którego 
Polska Akcja Humanitarna, od  
 1998 roku pomaga głodnym dzieciom. Pajacyk finansuje 

posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych oraz 
zapewnia dostęp do żywności tam, gdzie jej nie ma. 

Z GÓRNICZYM POZDROWIENIEM 

Kult św. Barbary znany był w Tworogu już w czasach 
powojennych. Wynikało to z silnie rozwiniętego na Śląsku 
górnictwa i wiążących się z nim tradycjami. – Czynnych 
górników było u nas wielu, a werbowanie do szkół 
górniczych rozpoczynało się już w Szkole Podstawowej  
w Tworogu – opowiada emerytowany górnik, Bertold 
Kubitza. W tym roku nasi górnicy również świętowali 
barbórkę i wspominali jak dawniej wyglądało ich życie…  

Kult św. Barbary 

Górnik z Tworoga dojeżdżał do pracy pociągiem relacji 
Fosowskie-Bytom o godz. 4:34, a wracał o godz. 16.  
– W Latach 70. i 80. górników dowożono autobusami. Od 
roku 1948 w kopalniach zaczęto usuwać figury św. Barbary 
z cechowni, gdzie górnicy modlą się przed zjazdem  
o dobry powrót z pracy pod ziemią. Obrazy i figury wróciły 
na swoje miejsce po upadku systemu komunistycznego  
w Polsce – mówi pan Bertold.  

Ale dlaczego patronką górników jest młoda dziewczyna,  
o której legenda mów, że lubiła poezję i była bardzo 
delikatna? – Legenda dodaje także, że była bardzo silna 
psychicznie. Nie wyrzekła się wiary chrześcijańskiej, 
żądania ojca głoszone pod groźbą śmierci nie złamały jej. 
Uciekając przed nim, schroniła się w kamieniołomach 
marmuru, gdzie dzieliła los z górnikami. Pielęgnowała ich 
w chorobie i pomagała  w chwilach śmierci, za co darzyli ją 
wielkim szacunkiem. Górnicy czuli, że taka patronka 
dobrze wie z czym wiążę się ich praca pod ziemią, jakiej 
wymaga odwagi i determinacji – wyjaśnia emerytowany 
górnik. I tak już zostało. Górnicy co roku dziękują swojej 
patronce za opiekę dbając o uroczysty wymiar 
barbórkowego święta. 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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UDANY POCZĄTEK LISTOPADA 

3 listopada uczniowie SP w Tworogu uczestniczyli  
w X Jubileuszowym Przeglądzie Gwary Śląskiej 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Wielowsi. W kategorii klas I-III uczennica klasy IIIb Łucja 
Żelosko zdobyła I miejsce z monologiem pt. „Idzie Zeflik na 
zolyty”. Również duży sukces odniosła Antonina Osadnik – 
uczennica klasy Vb, zdobywając II miejsce w kategorii klas 
IV-VI. – Antosia zaprezentowała autorski tekst naszego 
nauczyciela edukacji regionalnej pana Józefa Ziaja pt. 
„Szkoła sto lot tymu". Wyróżniony został także uczeń klasy 
Ib Noel Byszewski za wykonanie tekstu 
"Ślonsko laba". Zwieńczeniem sukcesu był udział naszych 
laureatów w uroczystej gali, która odbyła się 8 listopada – 
relacjonuje Beata Janiga z SP Tworóg. 

4 listopada odbył się ostatni już w 2015 roku wykład  
w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie 
wybranych powiatów miast i gmin”, realizowanego 
wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Prelekcję: „Działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa i zabytków 
kultury w okresie jego sześćdziesięcioletniej działalności” 
wygłosił Waldemar Musioł. 

 

Wieczór urozmaicił występ dzieci z Zespołu Pieśni Tańca 
Tworożanie, które w strojach regionalnych zaprezentowały 
tańce śląskie oraz teksty gwarowe autorstwa nauczyciela 
edukacji regionalnej Józefa Ziaja. Młodzi artyści zdobyli 
wyrazy uznania, a ich opiekunowie i rodzice wiele 
powodów do dumy... 

Dzień później – 5 listopada  w szkole obchodzono Dzień 
Jabłuszka. – Podobnie jak w ubiegłym roku, dzieci miały 
okazję skosztować przepysznych wypieków oraz konfitur 
przygotowanych z polskich jabłek. Desery te wykonali 
nauczyciele i rodzice klas VI. Z kolei szkolna kucharka 
poczęstowała wszystkich wyśmienitym kompotem 
jabłkowym. Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie w przygotowanie tego dnia! – mówi 
Izabela Piecuch, szkolny koordynator programu "Szkoła 
promująca zdrowie".  
 
Z kolei szkolna biblioteka, jak informuje Karina Jaksa,  
ogłosiła wyniki konkursu plastycznego pt. „Portret pisarza”. 
Komisja w składzie: Dorota Taiber, Celina Dutkiewicz, 
Joanna Osadnik wytypowała zwycięzców: I m. – Kamil 
Zgodzaj – IVa, II m. – Roksana Krok – IVa, II m. – Natalia 
Poloczek – IVb, III m.- p – Faustyna Chmielewska – VIb, 
Wyróżnienie – Julia Majchrzak – VIb.  
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FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

Foto. Gospodynie z Boruszowic-Hanuska zachwyciły jury nie tylko 
potrawami, ale też zastawą stołową i złotymi sztućcami. Wyjątkowym 

uznaniem cieszyło się swojskie masło i maślanka z gospodarstwa 
 pani  Ireny Wallach. Więcej na str. 11. 

 

Foto. Coroczne wystawy tarnogórskiego Oddziału PZHKiPE w Tworogu 
stały się gminną tradycją i miłym sposobem na urozmaicenie jesiennych 

dni. W tym roku Mistrzostwa Oddziału PZHKiPE Tarnowskie Góry – 
Tworóg 2015 r. odbyły się w dniach 5-8 listopada pod patronatem Wójta 

Gminy Eugeniusza Gwoździa. W dziale „Hobbysta” przeczytacie nie tylko 
o kanarkach, ale też o gołębiach pocztowych. Szukajcie na str. 8.  

Foto. Barbórka to nie tylko święto górników, ale też przedszkolaków  
z Tworoga, które nie wyobrażają sobie tego dnia bez opowieści  

o kopalniach i górniczych tradycjach. Czytaj na ten temat na str. 14.  
Poniżej mali artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu  

z mikołajkowymi paczkami.  


