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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
BABSKI COMBER W TWOROGU 

Ponad 150 kobiet bawiło się na babskim combrze 
zorganizowanym 23 lutego w sali widowiskowej GOK-u. 
Jak co roku nie zabrakło kolorowych i oryginalnych 
przebrań, tańca, zabaw i dobrego humoru.  

Główną atrakcją imprezy był występ zespołu „Angelsong” 
wykonujący hity gwiazd lat 80. i 90. takich jak Samanta 
Fox, Sandra czy Paula Abdul. Kobiety, nieco nieśmiałe na 
początku, w końcu pozwoliły się porwać do tańca. Babskie 
pląsy zakończyły się przy mocnych, rockowych kawałkach 
granych przez młody zespół „Bez Nazwy”. 
 
 

Każda z Bab dostała upominek – kubek z logo Gminnego 
Ośrodka Kultury. – Dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy za rok! – mówi dyrektor placówki, Grażyna 
Chmiel.  
 

„BYŁ RAZ BAL, WIELKI BAL,  
PAN WODZIREJ WPROST 
SZALAŁ PO SALI…” 

Taki był początek balu karnawałowego dla klas młodszych
w SP w Tworogu. 5 lutego 2019 r. szkolna sala 
gimnastyczna zamieniła się w salę balową, na której 
w rytm dobrej muzyki tańczyły m.in. księżniczki, królowe, 
policjanci, biedroneczki, Czerwone Kapturki, Elzy, 
baletnice, żołnierze i piłkarze. Najmłodsi uczestnicy 
wielkiego balu wprost szaleli, dając upust pozytywnej 
energii. W przerwie uczniowie naładowali swoje 
„akumulatory” słodkimi pączkami, by móc dalej się bawić. 
To był naprawdę radośnie spędzony czas. 

Katarzyna Mika

Impreza została zorganizowana przez panią sołtys, 
Gertrudę Byszewską wspólnie z radą sołecką, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Tworogu, radną Kornelią Rabczyńską 
oraz KGW z Tworoga.  

Zdjęcia z zabawy znajdziecie na www.twg-kurier.pl  

TŁUSTY CZWARTEK W GOK-u 

W tłusty czwartek – 28 lutego – już po raz jedenasty 
kobiety z naszej gminy spotkały się na Babińcu! W sali 
widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury przy 
tradycyjnym pączku i pysznej kawie w ostatni tydzień 
karnawału zebrało się ponad sto bab! 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

A oto malcy z Boruszowic-Hanuska – karnawałowa 
elegancja w męskim wydaniu… 

Nasze niedźwiedzie są słomiane i zupełnie niegroźne, 
dodatkowo mogą przynieść szczęście – wystarczy 
uszczknąć kawałek niedźwiedziej słomy… Jak co roku 
zwieńczeniem obrzędu było symboliczne zabicie 
niedźwiedzia w obecności całej wsi. Po brutalnym akcie 
rozpoczęły się zabawy ostatkowe – w Połomi bawiono się 
w świetlicy, w Wojsce w remizie strażackiej.   

Karnawał zagościł również w Wojsce. Ci uczniowie 
zdecydowanie wiedzą, co to znaczy dobra zabawa.  

NIEDŹWIEDZIE HARCUJĄ 

Bery – widowisko niezwykłe, choć niestety coraz 
rzadsze. Przebierańców idących przez wieś ze 
słomianym niedźwiedziem coraz trudniej spotkać. Na 
szczęście nie dotyczy to gminy Tworóg! Z dumą 
informujemy więc, że dokładnie w ostatnia sobotę 
karnawału w Wojsce i Połomi wodzono niedźwiedzia.  

Obyczaj ten związany jest z silnym dawniej kultem 
niedźwiedzia. W mitach większości ludów Europy, Azji 
i Ameryki niedźwiedź pojawia się jako bóstwo, duch 
ochraniający. Jednym z pierwszych, którzy wspominali 
o wodzeniu niedźwiedzia był Józef Lompa. Przypuszcza 
on, że zwyczaj ten sięga XIV lub XV wieku. Dawniej 
korowody organizowano z żywym niedźwiedziem 
prowadzonym przez człowieka.  

PRZEDSZKOLAKI BALUJĄ! 

Karnawałowe szaleństwo nie ominęło przedszkolaków  
z Kotów. Oto kadr z ich zabawy, podczas której dzieci 
miały okazję wcielić się w ulubionych bohaterów bajek.  

Foto. Ekipa z Połomi: Miś – Witold Piaścik, Poganiacz – Natalia Jergla, 
Lekarz – Krzysztof Ogłaza, Policjant – Rafał Sowa, Strażak – Mateusz 

Ziaja, Diabeł – Przemysław Madej, Śmierć – Łukasz Piejek, Baba –
Damian Spindel, Ksiądz – Adrian Ślebioda, Sołtys – Marcel Krok, 

Myśliwy – Martin Szczygieł, Złodziej – Piotr Nowak,  
Muzykanci: Ireneusz Wons, Jan Matczyk oraz Krzysztof Hajn. 

Foto. Podczas zabawy ostatkowej w Wojsce wyłoniono zwycięzców 
konkursu na najciekawsze przebranie. Oto wyniki: I miejsce Mariola 

Dziambor, II – Sebastian Bochoń, III – małżeństwo Sołga. Gratulujemy! 
W skład korowodu weszli: Niedźwiedź – Daniel Popielaż; Baba – 

Sebastian Bohoń; Myśliwy – Marcin Król, Poganiacz – Rafał Jaworek; 
Policjant –  Dawid Jaworek; Bęben – Marcin Żyta; Akordeon – Daniel 

Dlesler; Diabelskie skrzypce – Wojciech Lachowicz. 
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KURIER HOBBYSTA 
PODRÓŻ NIE Z TEJ ZIEMI! 

– Zapraszamy was w wyjątkową podróż. Celem naszej 
wyprawy nie będą góry, morza, nasze miasta czy inne 
kontynenty. Dziś lecimy w kosmos. Brzmi ciekawie? 
No to zaczynamy! – po takim zaproszeniu uczestnicy 
ferii zimowych organizowanych przez GOK  
w Tworogu, z niecierpliwością czekali na ciąg dalszy, 
który nie zawiódł, a rozbudził ciekawość i poszerzył 
horyzonty.  

12 lutego wycieczka z Tworoga odwiedziła AstroLab – 
obserwatorium astronomiczne w Czernicy. Po krótkim 
wprowadzeniu dzieci wyruszyły w obiecaną podróż. 
Pierwszymi przystankami były planety: Merkury, Wenus  
i Mars. – Na Merkurym nie ma powietrza i podobnie jak na 
Księżycu jest na nim mnóstwo kraterów. Gdybyśmy mogli 
zmierzyć panującą tam temperaturę, okazałoby się, że  
w dzień jest bardzo gorąco – ok. 400 stopni C, a w nocy 
minus 200 stopni C. To nie są zachęcające warunki do 
życia. Lećmy więc dalej. Pozostawiamy za sobą pierwszą 
planetę Układu Słonecznego i oddalamy się od Słońca, 
naszej jedynej gwiazdy – pan Michał pokazuje dzieciom 
kolejne zdjęcia i animacje ilustrujące jego opowieść. Dzieci 
w ciszy i skupieniu słuchają… – A czy wiecie z czego 
zbudowane jest Słońce? – na odpowiedzi nie trzeba było 
długo czekać. – Z lawy! – odpowiada chłopiec. Pan Michał 
kiwa przecząco głowa. – Lawa jest zdecydowanie za 
zimna. Ma jedynie 1500 stopni C, a Słońce to jakieś 6 tys. 
stopni C na powierzchni i 15 mln stopni C w środku. Nasza 
gwiazda jest zbudowana z gazów, które nieustannie płoną. 
Gotowi, by lecieć dalej? Przed nami Wenus i Mars… 
Kosmiczny seans, pogadanka edukacyjna o siłach 
działających we Wszechświecie, prezentacja teleskopu, 
 

 

wizualizacja gwiazdozbiorów widocznych nad Polską oraz 
zwiedzanie symulatora lotów kosmicznych okazały się 
wyjątkowo interesującą przygodą, ale nie jedyną! 

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury to pięć wycieczek. 
W terminie od 11 do 15 lutego zorganizowano wyjazd do 
kina na film „Asterix i Obelix: Tajemnica magicznego 
wywaru”, warsztaty w Gospodarstwie GIPROL (robienie 
świec, pieczenie pączków, parzenia ziołowych naparów), 
wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „O Marysi 
z zabrzańskiego zamku” oraz wyjazd do „Hoplandii” 
w Opolu. Z oferty GOK-u skorzystało 40 dzieci.  

Zdjęcia na www.gok-tworog.pl  

 

Foto. Podczas jednej z wycieczek dzieci odwiedziły gospodarstwo 
GIPROL, gdzie samodzielnie wykonały świeczki, zdobyły  

podstawową wiedzę na temat ziołowych herbat  
i przygotowały ciasto na serowe pączki. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

NASZA NELKA 

Jakiś czas temu do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej 
w Tworogu dołączyła nowa koleżanka. Na imię jej 
Nelka i co tu dużo mówić, ma nieco inne zwyczaje niż 
my. W czasie kiedy my się uczymy, ona dużo 
leniuchuje, za to jej aktywność wzrasta wieczorami. 
Tak właśnie, nowym członkiem naszej klasowej 
społeczności została malutka samiczka chomika 
syryjskiego.  

Jednak mimo swej egzotycznie brzmiącej nazwy, Nelka 
trafiła do nas w całkowicie zwyczajny sposób, 
przyniesiona przez mamę jednego z uczniów naszej klasy 
– Izabelę Krain. Zanim Nelka zadomowiła się u nas na 
dobre, mama Wiktora odwiedziła nas w szkole wraz 
z chomiczą rodzinką i przeprowadziła bardzo ciekawą 
prelekcję na temat tych gryzoni, opowiedziała czym się 
odżywiają, skąd pochodzą i w jaki sposób się nimi 
prawidłowo zajmować. Następnie w domu, korzystając 
z dostępnych nam źródeł, musieliśmy przygotować kilka 
informacji dotyczących chomików, wyszukać o nich 
ciekawostki i ważne fakty. Zwieńczeniem naszych działań 
jest klasowa gazetka o naszej Nelce.  

Kolejnym krokiem był zakup klatki i niezbędnych 
akcesoriów przez „naszych” rodziców. Teraz Nelka jest już 
z nami i każdego dnia daje nam dużo radości. Oprócz 
umilania czasu spędzonego w szkole, pojawienie się 
nowego lokatora niesie za sobą również i obowiązki dla 
dyżurnych klasy, którzy teraz, oprócz licznych 
obowiązków, odpowiedzialni są za dobro zwierzęcia. 
Jedno możemy tutaj podkreślić – Nela zaaklimatyzowała 
się u nas bardzo dobrze  i z pewnością nie narzeka na 
brak zainteresowania ze strony kolegów i koleżanek. 
Dziękujemy Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia. 

Katarzyna Mika

TO, CO TYGRYSKI LUBIĄ 
NAJBARDZIEJ… 

Ferie zimowe z Akademią Sportu DESHI oznaczają jedno 
– brak nudy! 20 lutego grupa „deskorolek” wzięła udział  
w zajęciach w „Skate In Parku” w Chorzowie. Miłośnicy 
jazdy na deskorolkach, rolkach a nawet rowerach mogli 
skorzystać z profesjonalnego skateparku i udoskonalać 
swoje umiejętności.  

Z kolei 22 lutego zawodnicy trenujący karate po raz kolejny 
wzięli udział w nocnych zajęciach. Na początku odbył się 
trening, a później? To, co tygryski lubią najbardziej, czyli 
bitwa na poduszki! Dodatkową atrakcją było kino na 
materacach, a w repertuarze dwie lektury „Szatan  
z 7 klasy” w wersji czarno-białej. Do snu utulił ich „Mały 
Książę”. Dzieciaki bawiły się świetnie.  

Akademia Sportu DESHI pragnie podziękować Bankowi 
Spółdzielczemu w Tworogu za wsparcie finansowe 
udzielone na potrzeby organizacji tegorocznego, letniego 
wyjazdu: Obóz Sportowy Dębina k/ Rowów. To kolejne 
wsparcie ze strony Banku. Dziękujemy!  

Foto. Nelka to prawdziwa maskotka. Uwielbia kontakt z dziećmi, a one 
odwdzięczają się troskliwą opieką.  
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SZALONY PONIEDZIAŁEK! 

Ostatni poniedziałek karnawału to w niemieckiej tradycji 
tzw. „Rosenmontag”, co w skrócie można tłumaczyć jako 
szalony poniedziałek. Tak wymowna nazwa nie 
pozostawia wyboru – ten dzień należy dobrze 
wykorzystać, cieszyć się ostatnimi chwilami karnawału.
Mniejszość Niemiecka z Tworoga, jak widać na 
zdj. poniżej, wiedziała co robić. „Rosenmontag”  w ich 
wydaniu to wspólny śpiew i wesoła rozmowa. Podczas 
poniedziałkowego spotkania (4 marca) członkowie DFK 
oglądali również transmisje z niemieckich obchodów 
„Rosenmontag”, które przybierają kształt barwnych 
pochodów karnawałowych.   

 

POLOWANIE – PRAWDA I MITY. 
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 
SPOŻYCIA MIĘSA Z DZIKÓW 

To tytuł prelekcji Wiesława Kucharskiego, łowczego 
Koła Łowieckiego „Knieja”, której 4 marca wysłuchali 
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich Górach. To kolejna 
odsłona realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem 
Brynek projektu „Dary lasu”.  

Leśne zioła, jagody, grzyby, drzewka ubierane na święta, 
to tylko niektóre dary lasu z jakich człowiek może 
swobodnie korzystać. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
leśnicy i służba leśna. To oni dbają o prawidłowe 
funkcjonowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki 
zasobami leśnymi. W funkcjonowanie tego systemu 
wpisane są również polowania. Temat ten od dłuższego 
czasu wywołuje duże kontrowersje. Bez względu na 
poglądy w tej materii, dziczyzna – to nie podlega dyskusji – 
jest niezwykle smaczna. Prócz walorów smakowych to 
także bogactwo witamin i składników mineralnych. 
Ponadto dziczyzna jest mniej kaloryczna niż wieprzowina  
i zawiera o wiele mniejszą ilość tłuszczu ogólnego. 
Spożywanie mięsa jest ważne również z innego powodu, 
zawiera ono witaminę B12 której organizm człowieka sam 
nie produkuje a jest ona niezbędna do jego 
funkcjonowania. Warto podkreślić, że dziczyzna jest 
szczegółowo badana – to wymóg ustawowy. Mięso 
kupione z pewnego źródła, przebadane weterynaryjne  
i dobrze ugotowane, jest stuprocentowo bezpieczne! 

Po wykładzie część uczniów udała się do szkolnej kuchni 
gdzie pod okiem kucharza, Sławomira Wawrzyniaka 
przyrządzała potrawy takie jak schab z dzika czy gulasz  
z sarniny. Dziczyzna jak i wszystkie pozostałe surowce 
wykorzystane do przygotowania potraw zostały 
podarowane przez Nadleśnictwo Brynek. Pozostali 
uczniowie wysłuchali koncertu sygnalistów z Nadleśnictwa 
Brynek, którzy szczegółowo tłumaczyli znaczenie granych 
sygnałów w trakcie polowań.  

Foto. Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek Janusz Wojciechowski  
z uczniami gastronomika podczas przygotowywania  

potraw z gastronomika.  
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KURIER KULTURALNIE 
ODROBINA URODZINOWEJ 
SŁODYCZY PRZY DOBREJ 
LEKTURZE… 

Jak sprawić, by zwykły dzień stał się wyjątkowy? 
Czasami wystarczy słodka niespodzianka… Tort 
widoczny na zdjęciu to prezent od czytelniczki dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu z okazji jej 
70. rocznicy istnienia. – Bardzo dziękujemy za pamięć  
i pyszny prezent. Tort sprawił nam ogromną radość. 
To wielkie szczęście mieć takich czytelników,  
a odrobina słodyczy przypomniała nam, że praca  
w bibliotece to codzienny kontakt z ciekawymi ludźmi, 
którzy kochają książki – mówi dyrektor placówki, 
Grażyna Chmiel.  

Mówi się o postępującej cyfryzacji bibliotek i rozwoju 
technologii mających ułatwić dostęp do książek. Zresztą na 
świecie już z powodzeniem funkcjonują biblioteki cyfrowe. 
Wiele zasobów jest udostępnianych on-line. Jak wypada 
Gminna Biblioteka Publiczna w zderzeniu  
z nowoczesnością? Całkiem dobrze! W 2018 r. centrala 
oraz dwie filie w Wojsce i Boruszowicach zarejestrowały 
ponad 12 tys. odwiedzin, niemal 17 tys. wypożyczeń, 
zakupiono 892 książki. Stan księgozbioru na koniec roku to 
36 507 woluminów. Dla porównania, w 2012 r. księgozbiór 
liczył 15 959 pozycji. W ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie 
zwiększono liczbę książek. Przybyło również niemal 300 
czytelników. Obecnie biblioteka oferuje, prócz 
udostępniania zbiorów, takie usługi jak ksero oraz  
w ramach czytelni internetowej stanowiska komputerowe  
z dostępem do internetu z możliwością wydruku. Od wielu 
miesięcy w bibliotece w Tworogu trwają prace 
przygotowawcze do wypożyczania komputerowego. To 
ważny moment w historii placówki. Wypożyczanie będzie 
się odbywać poprzez sczytywanie kodu kreskowego za 
pośrednictwem czytnika. Bibliotekarze mają nadzieję, że 
wypożyczalnia zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku. 
Co to oznacza dla czytelników? Tylko i wyłącznie wygodę. 
Już dziś czytelnicy bez wychodzenia z domu, za 
pośrednictwem internetu mogą sprawdzić, czy książka 
 

znajduje się w zbiorach biblioteki (katalog znajdziecie na 
stronie www.gok-tworog.pl w zakładce „biblioteka”). Po 
wprowadzeniu wypożyczania komputerowego czytelnik 
zyska możliwość ustalenia również statusu książki (czy jest 
dostępna, czy wypożyczona). W związku z komputeryzacją
udostępniania zbiorów wszyscy czytelnicy są proszeni 
o odwiedzanie biblioteki z dowodem osobistym 
w celu uzupełnienia i aktualizacji danych w systemie.  

Zachęcamy do korzystania, wypożyczania, odwiedzania 
biblioteki, a wiosną zapraszamy do udziału w konkursach 
ogłoszonych z okazji jubileuszu (konkursu czytelniczego 
pt.: „Książka – stosuj codziennie”; konkursu
fotograficznego pt. „Biblioteka w obiektywie”; konkursu
literackiego pt. „Opowiadanie lub wiersz o bibliotece”;
konkursu plastycznego pt. „Plakat promujący
czytelnictwo”). Regulaminy do pobrania na www.gok-
tworog.pl. 

 

FINAŁ PROJEKTU  
,,WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach 
zakończył realizację V edycji projektu UNICEF 
„Wszystkie Kolory Świata.” Celem akcji była pomoc 
w dostępie do szczepień dzieciom z krajów 
rozwijających się.  

Projekt był podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap –
edukacyjny – trwał od października do grudnia. Na tym 
etapie uczniowie dowiedzieli się różnych ciekawostek na 
temat projektu i zdobyli informacje dotyczące życia dzieci 
w krajach rozwijających się. Zwieńczeniem etapu, była 
„Podróż przez kontynenty” przygotowana przez uczniów 
klasy VI. Zaprezentowano ją 6 grudnia całej społeczności 
szkolnej.  Projekt doskonale „wpisał się” w mikołajkowe 
święto, którego celem jest pomaganie innym.  
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W ramach drugiego etapu akcji uczniowie uszyli 
charytatywne laleczki (na zdj. powyżej), będące symbolem 
pomocy udzielonej rówieśnikom mieszkającym w biednych 
krajach. W tym roku akcja miała na celu pomoc dzieciom  
w Angoli. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie 
wszystkich klas. Najwięcej laleczek powstało za sprawą 
uczniów klasy V, którzy szyli lalki na lekcji techniki. 
Ostatecznie powstało 38 różnorodnych, oryginalnych lalek, 
wśród nich: Eskimoski, Japonki, Murzynki. Na początku 
stycznia w holu szkoły można było podziwiać oryginalną 
wystawę lalek. 18 stycznia rozpoczęliśmy realizację 
trzeciego etapu projektu. Przy okazji semestralnego 
spotkania z rodzicami, uczniowie zorganizowali „kiermasz 
laleczek”, podczas którego można było wybrać sobie 
laleczkę, zaopiekować się nią i przekazać darowiznę 
przeznaczoną na realizację celu projektu. Laleczki cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, wszystkie znalazły swoich 
opiekunów. Zebraliśmy kwotę 809 zł, która została 
wpłacona na konto UNICEF i przekazana na realizację 
celu projektu, jakim jest pomoc dzieciom w dostępie do 
szczepień. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję. 

Ewa Jaruszowic  

XIX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI, BRYNEK 2019 

XIX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, Brynek 2019 
pod honorowym patronatem Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Bytomiu odbywał się w dniach  
5, 6, 7 lutego. Organizatorem głównym konkursu była 
Szkoła Podstawowa w Tworogu z oddziałami 
gimnazjalnymi w Brynku. Współorganizatorami byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu (fundator 
wszystkich nagród), Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Boruszowicach, Spółdzielnia Uczniowska szkoły  
w Brynku  (ufundowanie poczęstunku dla uczestników 
konkursu i ich opiekunów). 

Jak co roku konkurs zgromadził liczną grupę recytatorów 
(66), którzy  dostarczyli publiczności i jurorom wielu 
pięknych wrażeń. Honorowy patronat Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty przyczynił się do podniesienia rangi 
wydarzenia i był wyróżnieniem dla uczestników  
i organizatorów konkursu. Honorowego Patrona Konkursu, 
Panią Bożenę Szaramę – Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Bytomiu mieliśmy zaszczyt gościć  
w naszej szkole w trzecim dniu konkursowych zmagań. 

Wyniki:  
Grupa najmłodsza, uczniowie klas I, II, III szkoły 
podstawowej: 
I m. – Magdalena Falińska, SP nr 9 w Tarnowskich Górach 
II m. – Julia Ferenz, SP nr 9 w Tarnowskich Górach 
III m. – Paulina Sobota , SP w Tworogu 
III m. – Bartosz Bodnar, SP nr 5 w Tarnowskich Górach 

Grupa starsza, uczniowie klas IV, V, VI szkoły 
podstawowej: 
I m. – Julia Rosiak, SP nr 11 w Tarnowskich Górach 
II m. – Ksawery Króliczewski, SP nr 3 w Tarnowskich 
Górach 
III m. – Karolina Krupa, SP nr 11 w Tarnowskich Górach 
III m. – Lena Pazdyga, SP w Krupskim Młynie 

Grupa najstarsza, uczniowie klas VII, VIII oraz klas III 
gimnazjum: 
I m. – Alicja Żółkiewicz, SP nr 1 w Miasteczku Śląskim 
II m. – Teresa Bisaga, SP nr 1 w Radzionkowie 
II m. – Ismena Kompałka, SP nr 2 w Lublińcu 
III m. – Kajetan Paszek, SOSW w Tarnowskich Górach 
III m. – Natalia Fajer, SP nr 5 w Tarnowskich Górach 

Eleonora Krywalska 
 nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 

z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku

Foto. Uczniowie z klas 7, 8 i 3 gimnazjum z dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty z Bytomia – Honorowym Patronem konkursu, 

dyrekcją i nauczycielami Szkoły w Tworogu oraz dyrektor ZSP  
w Boruszowicach. Poniżej    
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KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE 
BOŻYMANKA Z POŁOMI  

Stoi spokojnie między dostojnymi, wyróżniającymi się 
z krajobrazu lipami. Wita wjeżdżających do Połomi, 
żegna opuszczających wieś. Kapliczka nazywana 
Bożymanką znajduje się przy ul. Bytomskiej, na 
samym końcu wsi w kierunku Miedar.  

Wzniesiono ją w 1958 r., w tym samym roku została 
poświęcona (12.10.1958 r.). Bożymanka stanęła na 
miejscu dawnego krzyża. Istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że drzewa otaczające dziś kapliczkę 
posadzono ze względu na krzyż. Miały podobnie jak on 
upamiętniać pewne tragiczne wydarzenie.  
 

PAMIĘCI ŚLĄZAKÓW 

Dla ludności cywilnej Górnego Śląska koniec II wojny 
światowej niestety nie oznaczał końca cierpień. Lata 1945-
1948 są określane mianem Tragedii Górnośląskiej. 
W styczniu 1945 r. na Śląsk wkroczyła Armia Czerwona. 
Zaczęły się mordy, gwałty, grabieże, liczne nadużycia 
o charakterze materialnym, w końcu deportacje… Dla 
wielu to była prawdziwa apokalipsa. Do dziś nie jest znana 
dokładna ilość deportowanych. Szacunki mówią o ok. 200 
tysiącach wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. 
Tragedia nie ominęła Tworoga, dlatego każdego roku ten 
okrutny fragment naszej historii jest przypominany… 

– Krzyż został postawiony przez mieszkańców Połomii,  
w miejscu gdzie zginął pewien gospodarz. Z opowiadań 
mieszkańców wiadomo, że gospodarz wracał z lasu 
wozem zaprzężonym w konia. Koń wystraszył się 
nadjeżdżających  żołnierzy, gospodarz spadł z konia  
i zginął. W 1958 roku rodziny Jonecko – Latta wybudowały 
kapliczkę w miejscu krzyża. Kapliczka jest murowana, za 
szybą znajduje się porcelanowa figura Matki Boskiej 
Niepokalanej. Od 20 lat kapliczką opiekuje się Pani 
Ossman – mieszkanka Połomii. Z informacji uzyskanych 
właśnie od Pani Ossman wynika, iż kapliczka cieszy się 
dużym zainteresowaniem osób przejeżdżających przez 
wieś. Wiele samochodów, czy osób jadących na rowerach 
zatrzymuje się przy kapliczce, by się pomodlić, aby 
zawierzyć swoje problemy i troski Matce Bożej. Kapliczka 
jest niezwykle urokliwa i samym wyglądem  
i umiejscowieniem zachęca do zatrzymania się i modlitwy. 
Jest oddalona od zabudowań, co dodatkowo sprzyja 
intymności w modlitwie do Matki Bożej. We wsi Połomia 
kapliczka nazywana jest Bożymanką – napisano  
w informatorze parafialnym Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wojsce  (22 lipca – 5 sierpnia 2018). 
 

Foto. Delegacja na czele z wójtem Eugeniuszem Gwoździem i jego 
zastępcą Łukaszem Ziobem podczas składania wieńca, zniczy i kwiatów 

pod Pomnikiem Pamięci Ślązaków ofiar wojen, internowań, wywózek  
i prześladowań. W ten sposób uczcili pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej. 
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Trasa z Boruszowic do Mikołeski to nadal w zdecydowanej 
większości droga przez mękę. Prawdziwym koszmarem 
jest jednak odcinek z Mikołeski do Kalet (na zdj. poniżej), 
który można porównać do off-roadu.  Duże dziury, wertepy, 
kałuże i koleiny to tylko część pułapek jakie czekają 
śmiałka jadącego przez las. Jak wyjaśnia sołtys Irena 
Piecuch, droga leży na terenie 2 powiatów i 3 nadleśnictw. 
W takiej sytuacji trudno dojść do porozumienia, kto ma 
dokonać remontu. – Drogą powiatową można przejechać 
jedynie zimą, kiedy wszystkie kałuże zamarzną, w innym 
wypadku trzeba jeździć przez las. Należymy do parafii 
w Kaletach, potrzebujemy tej drogi. Walczymy o nią nie 
tylko dla wygody. W zeszłym roku dojazd do miejscowości 
od strony Boruszowic został na 3 godziny zamknięty. 
W tym czasie straż pożarna razem z policją szukała 
zaginionego w lesie mężczyzny. Gdyby zdarzył się jakiś
nieszczęśliwy wypadek w Mikołesce, ktoś potrzebowałby 
pomocy, to nie dojechałaby do nas nawet karetka – mówi 
Irena Piecuch. 28 stycznia odbyło się spotkanie 
w Katowicach w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
z udziałem starosty Krystyny Kosmali i Krzysztofa 
Łozińskiego. Na razie nie ustalono żadnych konkretów. –
Mam nadzieję, że Lasy Państwowe dołożą się do budowy 
drogi, ponieważ to właśnie samochody wożące drzewo 
przyczyniły się do fatalnego stanu nawierzchni – mówi 
sołtys Mikołeski.  

POZIMOWY PEJZAŻ DROGOWY 

Ten temat powraca co roku. Zmora kierowców  
i zarządców dróg. Wyrwy, dziury, nierówności – to 
pozimowy pejzaż drogowy nie tylko w naszej gminie. 
Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać 
remontów? Pracownicy Urzędu Gminy w Tworogu 
uspokajają – dziury będą łatane już w marcu.  

–  Postaramy się w pierwszej kolejności dokonać 
niezbędnych napraw w miejscach, gdzie sytuacja drogowa 
wymaga natychmiastowej interwencji. Jednak budżet jakim 
dysponujemy na ten cel nie jest wystarczający  
i wszystkiego naraz nie jesteśmy w stanie zrobić. Prace 
planujemy rozpocząć w marcu jak tylko warunki pogodowe 
będą sprzyjające do przeprowadzenia prac remontowych – 
informuje pracownik Urzędu Gminy w Tworogu.  

Dużo emocji wśród mieszkańców budzi ul. Polna  
w Kotach. Opady mokrego śniegu, a teraz dodatnie 
temperatury powodują, że na drodze zalega błoto 
pośniegowe, tworzą się kałuże i głębokie doły. Bez 
odpowiedniego obuwia trudno wyjść z podwórka. 
Rozgoryczenie mieszkańców jest zauważane m.in. na 
portalach społecznościowych, gdzie pojawiają się zdjęcia 
zabłoconego odcinka wraz z licznymi komentarzami. 
Rozwiązanie sprawy jest o tyle trudne, że droga posiada 
dwóch właścicieli: Gminę Tworóg i Lasy Państwowe. Na 
części należącej do Gminy Tworóg jest przewidziany 
remont. Gmina jest na etapie przygotowania odpowiedniej 
dokumentacji. – Trwa to długo, ale nie jest to od nas 
zależne. Uzyskaliśmy już pozwolenie wodnoprawne 
niezbędne do odwodnienia ulicy. Projekt budowlany jest  
w trakcie wykonania. Z uwagi na brak wymaganych 
parametrów drogi konieczne jest uzyskanie odstępstwa od 
warunków technicznych z ministerstwa infrastruktury. 
Wniosek w tej sprawie został złożony, czekamy na 
odpowiedź. Bez wymaganych dokumentów nie można 
rozpocząć inwestycji, dlatego na chwilę obecną nie 
jesteśmy w stanie określić czasu rozpoczęcia prac – 
wyjaśnia pracownik Urzędu Gminy Tworóg. Gmina nie 
może również prowadzić inwestycji na terenie, którego nie 
jest właścicielem. Dotyczy to fragmentu ul. Polnej  
(zdj. poniżej) oraz dróg powiatowych, czy wojewódzkich.  

Drogi powiatowe przebiegające przez naszą gminę 
również wymagają remontów. Dotyczy to głównie drogi 
powiatowej nr 3212S prowadzącej do Mikołeski. 

Na terenie gminy Tworóg można wskazać jeszcze inne 
fragmenty podlegające pod Zarząd Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach, które wymagają naprawy. Jedną 
z nich jest droga nr 3212s, która biegnie przez las i łączy 
Wojskę z Połomią. Nie tylko mieszkańcy obydwu sołectw, 
ale również inni kierowcy, którzy poruszają się trasą,
krytykują fatalny stan nawierzchni. – Do tej pory nie 
otrzymałem odpowiedzi na złożoną wspólnie petycję 
w sprawie remontu drogi – mówi sołtys Połomi, Stefan 
Paś. Jednak to nie jedyna bolączka mieszkańców. Od 
dłuższego czasu zabiegają oni o budowę chodnika wzdłuż 
ulicy bytomskiej, która na całej długości nie posiada 
utwardzonego pobocza. I podobnie jak w przypadku drogi 
składana była petycja z podpisami mieszkańców, na którą 
zarządca nie zareagował. Kolejny przykład to droga 
nr 3235s (ul. Kotowska), która zmusza kierowców do 
slalomu między dziurami. O komentarz w tej sprawie 
i harmonogram planowanych remontów w 2019 r. na 
terenie naszej gminy poprosiliśmy Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnowskich Górach. Do dziś nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi.  
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NOWY KOMENDANT 

Dotychczasowy komendant Komisariatu Policji  
w Tworogu, podkom. Piotr Skolik, po trzech latach 
pracy w Tworogu przeszedł do Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach. Będzie pełnić obowiązki 
naczelnika wydziału prewencji. Nowym komendantem 
Komisariatu w Tworogu został asp. szt. Ireneusz 
Zewelak. 

UTRZYMANIE ZJAZDÓW PRZY 
DROGACH KRAJOWYCH 

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi 
– opadami deszczu, roztopami oraz odnotowanymi 
zgłoszeniami lokalnych podtopień na 
nieruchomościach przyległych do dróg krajowych, 
a także mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo 
użytkowników dróg, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przypomina, że: 

 budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów 
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, 
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów 
przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie 
lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu wód należy do właściciela 
posesji; 

 rowy przydrożne są przeznaczone tylko 
i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych 
z pasa drogowego. Zabrania się odprowadzania 
wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów 
bezpośrednio do rowów przydrożnych. Jest to 
zakaz bezwzględny; 

 do odprowadzania nadmiaru wód opadowych 
i gruntowych z posesji służą urządzenia 
melioracyjne, które należy wykonać własnym 
staraniem i na własny koszt.  

Mieszkańcy są proszeni o dokonanie przeglądu 
przepustów pod zjazdami do nieruchomości.  

 

Foto. Komendant  Komisariatu Policji w Tworogu,  
asp. szt. Ireneusz Zewelak. 

Wprowadzenie i powierzenie obowiązków komendanta 
komisariatu policji w Tworogu odbyło się 25 lutego  
z udziałem wójtów Gminy Tworóg i Krupskiego Młyna. 
Rozkaz wręczył Komendant Powiatowy Policji  
w Tarnowskich Górach, mł. insp. Krzysztof Hajda.  

JAN SOBANIA PREZESEM 

Jan Sobania został prezesem PZHGP oddział 0161 
Tworóg. W skład nowego zarządu weszli również:  

 Jerzy Wons – wiceprezes ds. lotowych 
 Robert Lebek – wiceprezes ds. finansowych) 
 Piotr Szufla – wiceprezes ds. gospodarczych 
 Dawid Janoszka – sekretarz 
 członkowie: Piotr Lipiński, Roman Lipiński 

Nowy zarząd powołano 24 lutego.  

foto. www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 

foto. www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 

NUMERY PORZĄDKOWE 
BUDYNKÓW 

Informuje się mieszkańców, że właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku, tabliczki z numerem 
porządkowym.  

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2018 poz.618 ze zm.), za 
niewykonanie powyższych obowiązków może być 
nałożona kara grzywny do 250,00 zł lub kara 
nagany. 

Podstawa prawna: art. 47b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2017 poz.2101 ze zm.) 

foto. www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 
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foto. www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 

WIEŚCI Z KOTÓW 

Przedszkolaki z Kotów profesjonalnie przygotowały się do 
ferii zimowych. Wzięły udział w pogadance na temat 
zagrożeń związanych m.in. z jazdą na nartach i łyżwach. 
Dowiedziały się również jak powinny się zachowywać, by 
wypoczynek był bezpieczny.  

 

I miejsce – Milena Kaschuba (ZSP Wojska), II miejsce –
Maksymilian Szewczyk (SP Tworóg), III miejsce –
Aleksandra Jaworek (ZSP Wojska), Dominik Glowania 
(SP Tworóg), Kamil Pietryga(SP Tworóg). Wyróżnienia: 
Mikołaj Spallek (ZSP Boruszowice), Milena Gawlik 
(ZSP Boruszowice), Milena Sobel (ZSP Wojska). 

Sylwia Szwarc
Karina Jaksa

ŻABKI NA WIOSNĘ! 

Grupa Jumping Frog Tworóg już dawno spaliła 
zjedzone w Tłusty Czwartek pączki. Dziewczyny 
wprowadziły się już w wiosenny nastrój i pracują nad 
idealnym brzuszkiem na sezon 2019! 

Zainteresowana? Zajrzyj na FB Jumping Frog Tworóg. 
Grupa spotyka się na sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu. Telefon do instruktorki: 726 690 977. 

Natomiast 26 lutego przedszkole odwiedził Marshall – 
postać dobrze znana z bajki „Psi patrol”. To element akcji 
„Pomaganie jest fajne” organizowanej przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Boruszowicach. Przedszkole dziękuje  
Marcinowi Nitka za przybycie wraz z Marschallem  
i ciekawą prelekcję, podczas której dzieci poznały 
podstawy udzielania pierwszej pomocy. 

Na tym nie koniec atrakcji. Przedszkolaki wzięły udział  
w konkursie na karmniki dla ptaków, które przyozdobiły 
przedszkolny ogród. Teraz dzieci mogą obserwować 
zmiany w przyrodzie oraz poznawać różne gatunki ptaków.  

WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, 
SOLIDARNOŚĆ, PRAWA 
CZŁOWIEKA 

29 stycznia w SP w Tworogu odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Literacki pt. „Wolność, godność, solidarność, 
prawa człowieka”. Celem konkursu była popularyzacja 
czytelnictwa, doskonalenie czytania ze zrozumieniem 
oraz propagowanie treści patriotycznych.  

Tematyka lektury nawiązywała do okresu II wojny 
światowej i poruszała takie zagadnienia jak: wolność, 
godność, solidarność, prawa człowieka. Uczestnicy 
konkursu reprezentowali szkoły z Boruszowic, Wojski  
i Tworoga. Uczniowie zmagali się z zadaniami 
sprawdzającymi wiedzę z przeczytanej książki Pawła 
Beręsowicza pt. „Czy wojna jest dla dziewczyn?”.  
Na rozwiązanie zadań otwartych i zamkniętych 
przewidziano 60 minut. Komisja wyłoniła laureatów 
konkursu, przyznając następujące miejsca:  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Pionowo: 

1. Błękitna, płynie w żyłach arystokraty 
2. Ziemia, woda i powietrze wraz z żyjącymi na nich w nich 
roślinami i zwierzętami 
3. Środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu 
4. Kurkowe lub kupieckie 
7. Przyrząd do sterowania przepływem prądu w obwodzie 
elektrycznym 
9. Obsypuje ziemie kwieciem 
11. Kultura jaką wytworzyło społeczeństwo 
12. W dawnych czasach posiadłość Donnersmarcków 
14. Ogólne warunki zapewniające spokój, wygodę i 
elegancję 
15. Nazwa nieistniejącego już koryta rzeki za apteką w 
Tworogu (nr 80 „TWG Kuriera”) 
16. Klub sportowy założony w Boruszowicach w 1929r. 
 

Poziomo: 

5. Krótka zasada będąca podstawą działania, motto 
6. Najmniejsza jednostka administracyjna w Kościele 
chrześcijańskim 
8. Sporządza horoskopy 
9. … Kości Słoniowej, państwo nad zatoka gwinejską 
10. Sołtys z Kotów 
13. Poziom wiedzy nabytej na drodze nauki 
17. Święto plonów 
18. Bandera na maszcie 
19. Gazowa powłoka ziemi 
 

Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą krzyżówkę i zgłoszą się z hasłem krzyżówki 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, otrzymają od nas upominki.  

Zapraszamy! 

HASŁO: 
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Foto. Dziury, wyrwy, przeszkody, czyli pozimowy pejzaż drogowy.  
O gminnych i powiatowych drogach, które wymagają remontów  

piszemy w dziale „na bieżąco”. 

Foto. Ostatki na całego! O pożegnaniu karnawału, tłustym czwartku  
i babskim combrze przeczytacie na dziale „Pod lupą”.  

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 


