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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 25 marca 2019 r.: 

 podjęto uchwałę nr VI/36/2019 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za 2018 r.  

 podjęto uchwałę nr VI/37/2019 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Tworóg  
oraz określenia granic ich obwodów  
od 1 września 2019 r.; 

 podjęto uchwałę nr VI/42/2019 w sprawie zmian 
budżetu na 2019 r.; 

 podjęto uchwałę nr VI/43/2019 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 
2028; 

 podjęto uchwałę nr VI/44/2019 w sprawie 
Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 
2017 – 2032; 

 podjęto uchwałę nr VI/45/2019 w sprawie 
powołania składu osobowego komisji ds. skarg, 
wniosków i petycji.  

Pełną treść uchwał znajdziecie na: 
bip.ugtworog.rekord.com.pl 

U CZESKICH PRZYJACIÓŁ  

Na początku marca delegacja z Tworoga odwiedziła 
zaprzyjaźnioną gminę Beňov w Czechach. Na Morawy, na 
zaproszenie starosty Ivo Pitnera, przybył z-ca wójta Łukasz 
Ziob, przewodnicząca Rady Gminy Beata Czierpka-Brol, 
radne Kornelia Cyba i Anna Grzelak oraz Fryderyk 
Zgodzaj. W piątek 8 marca delegacja wzięła udział  
w lokalnym święcie ogrodników i działkowców, dzień 
później zaplanowano zwiedzanie przypałacowych 
Ogrodów Kwiatowych (Květná zahrada) w Kromieryżu. 

TWORÓG W BRUKSELI  

– To chyba najmilsze chwile pracy w European Parliament. 
Kiedy odwiedzają mnie mieszkańcy naszego regionu. 
Kochani! Dziękuję, że przyjeżdżacie i przywozicie tę dobrą 
śląską energię. Dzięki Wam mogę naładować baterie do 
dalszej pracy – napisał na portalu społecznościowym 
europoseł Marek Plura, komentując pobyt w Brukseli 
w towarzystwie Ślązaków. Dzięki zaproszeniu europosła, 
stolicę Europy zwiedzili m.in. mieszkańcy naszej gminy, 
wśród których znalazł się wójt Eugeniusz Gwóźdź, sołtys 
i radny Marian Łuczak oraz Józef Krain z ZUK-u.   

Na zdjęciu Łukasz Ziob wręcza staroście tablicę ze 
zdjęciem z 25 sierpnia 2018 r., upamiętniającą wspólne 
wkopanie Lipy Przyjaźni. Drzewo rośnie na placu obok UG 
w Tworogu. 

Zwiedzanie Europarlamentu oraz miasta okazało się 
bardzo ciekawym i pouczającym doświadczeniem. –
Jeszcze daleko nam do Europy, z drugiej strony dzięki 
unijnemu dofinansowaniu jako gmina zrobiliśmy ogromny 
progres. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie europosła 
i cieszymy się ze współpracy i kontaktu, który sobie bardzo 
cenimy  – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Foto. – Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii, mamy kandydata na wolne 
miejsce – śląska flaga świetnie tu wygląda – mówi żartobliwie wójt, 

Eugeniusz Gwóźdź. Nam w każdym razie ten widok się podoba, a wam? 
Poniżej reprezentacja naszej gminy w towarzystwie europosła Marka  

Plury, w tle europarlament. 
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KURIER POD LUPĄ 
LANY PONIEDZIAŁEK – NIKOMU 
NIE UCHODZIŁ NA SUCHO…  

Synod diecezji poznańskiej w roku 1420 tak 
przestrzegał przed śmigusem-dyngusem: Zabraniajcie, 
aby w drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni 
kobiet, a kobiety mężczyzn nie ważyli się napastować 
o jaja i inne podarunki, co pospolicie się nazywa 
dyngować (...) Jak wiemy na nic się zdały te przestrogi. 
Zwyczaj przetrwał do dziś i ma się świetnie. Tylko czy 
wiemy co oznacza?   

Śmigus-dyngus to ludowy zwyczaj praktykowany w drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych. Wywodzi się ze słowiańskich, 
wiosennych praktyk mających na celu zapewnienie 
bujnego wzrostu roślin, obfitość zbiorów. Ludziom 
natomiast miały dodać sił witalnych, zdrowia i 
zagwarantować płodność, ciągłość rodziny.  

Dawniej śmigus i dyngus były nazwami dwóch oddzielnych 
zwyczajów. Dyngus najprawdopodobniej wywodzi się  
z języka niemieckiego od słowa dingen, („wykupywać się”). 
W praktyce oznaczało to tyle, że dziewczyna, która miała 
być oblana wodą, mogła się „wykupić” jakimś datkiem, na 
przykład pisankami ze świątecznego stołu. – Charakter 
zwyczaju wskazuje na jego związek z kultem agrarnym. 
Można powiedzieć, że najlepszy czas na świętowanie 
następował wraz z Wielkanocą, gdyż uroczyste obrzędy 
roku rolniczego zbiegły się w czasie ze świętem religijnym 
oraz zakończeniem okresu pokuty i umartwień. Dla 
uczczenia świąt organizowano procesje, w których  
 

uczestnikom towarzyszyła muzyka, wystawiano też, 
przede wszystkim w miastach, inscenizacje. Nie brakowało 
tańców, uczt i zabaw – czytamy w książce „Obyczaje w 
Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych” pod 
red. Andrzeja Chwalby (do wypożyczenia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu).   

– Dyngus był zwyczajem bardzo podobnym do tego, 
z którym mamy do czynienia co roku na wsiach 
i w miastach. Wykorzystywano wszystkie możliwe środki, 
by jak najmocniej zlać upatrzoną osobę. Współcześnie 
młodzież biega z plastikowymi wiadrami, nawet jeździ 
samochodami, aby szybciej „dopaść” ofiarę. Dawniej nie 
było takich udogodnień, korzystano natomiast 
z drewnianych cebrów, porwanych z kuchni garnków albo 
ze specjalnie w tym celu wykonanych szpryc (wielkich 
drewnianych strzykawek), czerpano lodowatą wodę ze 
studni, a pościg za dziewczyną często kończył się dla niej 
w stawie, strumieniu lub – co gorsza – w korycie do 
pojenia zwierząt. Środki różne, ale efekt z grubsza ten sam 
– nie zawsze przyjemny dla osoby złapanej, choć po 
jakimś czasie te przygody wspominano ze śmiechem –
tak opisano zwyczaj w książce „Święta w polskim domu” 
pod redakcją Joanny Łagody, Mai Łagody-Marciniak i Anny 
Gotowiec (do wypożyczenia w GBP w Tworogu). I chyba 
trudno nie zgodzić się z ze słowami autorek. Tak wygląda 
praktykowany do dzisiaj śmigus-dyngus także w naszej 
gminie. Każda dziewczyna wychodząca z kościoła lub 
wracająca do domu musiała się liczyć (i nadal musi!) 
z prawdopodobieństwem „prysznica” z zaskoczenia.  

W niektórych rejonach Polski, w tym również na Śląsku, 
dyngusem nazywano chodzenie po wsi z kogutem 
(początkowo żywym, z czasem z drewna lub gliny) 
i wózkiem dyngusowym, do którego chłopcy
wkładali datki w postaci np. jajek wielkanocnych. Kogut 
jako symbol męskości i płodności miał zapewniać 
odwiedzanemu domostwu miłość i zdrowe potomstwo. 
Takiej przechadzce towarzyszyły wesołe śpiewy i dowcipy, 
a dziewczyny mogły się spodziewać oblania wodą.  

Skąd jednak we współczesnej nazwie „śmigus”? To 
pozostałość po innym zwyczaju. Polegał on na uderzaniu 
dziewczyn wierzbowymi witkami, czyli „śmigania”.
 – Do śmigusa nawiązują zwyczaje związane z Emausem 
– dorocznym jarmarkiem, nadal odbywającym się na 
krakowskim Zwierzyńcu na Wielkanoc. Dawniej, jak głoszą 
zapisy z końca XV w., krakowscy żacy uderzali dziewczęta 
wierzbowymi witkami, jakby za karę, że ociągają się 
z pójściem na odpust – czytamy w cytowanej wyżej 
książce. 

Z czasem dyngus i śmigus splotły się w jeden zwyczaj 
polegający na polewaniu wodą niezamężnych dziewczyn. 
W niektórych regionach (Śląsk Cieszyński) praktykowano 
ciekawą formę śmigusa-dyngusa. Panny „na wydaniu” były 
najpierw oblewane wodą, a potem żartobliwie suszone 
wierzbowymi witkami, co miało gwarantować zdrowie 
i pobudzać witalność.  

Foto. Zdjęcie z lat 60. minionego wieku. Śmigus-Dyngus w okolicy 
Tworoga – jest wiadro, jest woda i uciekająca niewiasta... Autor bardzo 

się starał uchwycić moment oblania wodą, co jak widać się udało! 
Dziękujemy czytelniczce za udostępnienie fotografii.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

WIOSNA W WASZYCH DOMACH 

Drobny akcent, nic wielkiego, a jednak coś się zmienia… 
Myjemy okna, wieszamy świeże firanki i dekorujemy… 
Zbliża się Wielkanoc! Jak wyczarować świąteczną radość 
własnymi rękami? Jolanta Warzecha, instruktorka 
warsztatów plastycznych „Zabawa w artystę” 
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
poleca szybkie, łatwe i bardzo efektowne wiosenne 
ozdoby. – Kolorowe kurki i koguty malowane na 
kartonikach farbami co roku cieszą się popularnością na 
warsztatach plastycznych. Używamy do tego farb 
akrylowych, tektury modelarskiej, patyczków higienicznych 
i stempli ozdobnych. Kropki, kreski, zawijasy i co dusza 
zapragnie! Najważniejsza przy tym jest fantazja i dobra 
zabawa – podpowiada. Efekty pozytywnie was zaskoczą. 
Kurki można np. zawiesić w oknie. To dziecinnie proste! 
Powodzenia!  

WIOSNA POWITANA, 
ZIMA POŻEGNANA 

Nareszcie! Słońce odważniej zerka zza chmur, na 
gałęziach pojawiają się pączki, podwórka zazieleniają się 
trawą. Wiosna! Tak, to Ty! Przedszkolaki z Kotów powitały 
ją jak należy.  

Wiosna przybyła do przedszkola w Kotach z porcją zabaw 
i zadań dla dzieci. Przedszkolaki z radością i odpowiednią 
dla pory roku energią przystąpiły do dzieła. Dumnie 
prezentowały pomysłowe, wiosenne kreacje, a po pokazie 
mody wyruszyły pożegnać zimę. Marszowi towarzyszyły 
dziecięce piosenki i gra na instrumentach. Marzanny nikt 
nie żałował, teraz przecież nastała pora na beztroskie 
hasanie po podwórku, zabawę i radość!  

MATEMATYCZNY MARZEC 

5 marca w SP w Tworogu odbył się konkurs na „Szkolnego 
Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Jego celem jest m.in. 
popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród dzieci 
i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
„Szkolnym Mistrzem Tabliczki Mnożenia” w kategorii klas 
IV została Maria Drabek. Zwyciężczyni będzie 
reprezentowała szkołę w XVI edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa śląskiego „Mistrz Tabliczki 
Mnożenia” pod patronatem Dyrektora Kuratorium Oświaty 
w Gliwicach. Z kolei 21 marca na terenie szkoły odbył się 
„Kangur Matematyczny 2019”. Konkurs miał charakter 
jednorazowego testu. Zadania oraz termin zostały ustalone 
przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Na 
rozwiązanie testu przeznaczono 75 minut. W konkursie 
wzięło udział 32 uczniów z klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrodę: logiczną układankę oraz poczęstunek.
Szkolnym organizatorem obydwu konkursów była Anna 
Pawłowska.  

Anna Pawłowska 

„OLIMPUS” 

20 marca osiemnastu uczniów SP w Tworogu wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka niemieckiego 
„Olimpus” – sesja wiosenna. Zakres materiału obejmował 
zagadnienia omawiane w klasie czwartej oraz wybrane 
zagadnienia z klasy piątej. Teraz z niecierpliwością 
czekamy na wyniki. 
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KURIER HOBBYSTA 
BIEGAJ, MASZERUJ, POMAGAJ! 

Sołectwo Koty po raz drugi zaprasza miłośników 
zdrowego ruchu i ludzi o dobrych sercach do wzięcia 
udziału w Kotowskim Charytatywnym Biegu i Marszu 
Nordic Walking. Zapisy ruszyły  
na www.zmierzymyczas.pl 

Sześciokilometrowy bieg odbędzie się 3 sierpnia o godz. 
13 w Kotach (boisko  LKS „Orzeł” Koty). Dodatkowe 
informacje znajdziecie na 
www.facebook.com/charytatywnybiegimarsz/  

Po zawodach odbędzie się festyn z atrakcjami. – To 
będzie czwarty z kolei festyn charytatywny. Od 2 lat 
łączymy to z biegiem i marszem. Ludzie uprawiający taki 
sport bardzo chętnie łączą swoje hobby z działalnością 
charytatywną, co bardzo nas cieszy. W tym roku będziemy 
wspierać mieszkańców Kotów – Magdę i Marka.  Liczymy 
na Waszą obecność! – mówi sołtys, Adam Wandzik.  

 

W minionym roku w biegu wzięło udział ok. 130 osób, które 
wsparły mieszkankę Kotów – Karolinę. Pieniądze 
przekazano na rehabilitację nastolatki.  

TWORÓG NA PODIUM 

15 marca w SP nr 15 w Tarnowskich Górach odbył się 
Finał koszykówki rejonu tarnogórsko-lublinieckiego. 
Reprezentantki Tworoga zdobyły II miejsce, ulegając 
mistrzyniom z SP nr 15. Gratulacje dla dziewcząt i ich 
opiekuna pana Ryszarda Królickiego.  

Z kolei 18 marca na sali gimnastycznej ZSP  
w Boruszowicach odbył się Finał gminny w piłce siatkowej. 
I miejsce zajęła drużyna dziewcząt z SP w Tworogu  
i będzie reprezentować gminę w turnieju powiatowym w 
Nakle Śląskim. Najlepiej serwującymi były uczennice: Julia 
Rabczyńska i Katarzyna Dembińska. Życzymy kolejnych 
sukcesów! 

 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania do udziału 
w V edycji biegu „Tworogowska Dycha po trowie”. 

Start 11 maja (sobota) o godzinie 12:00 na boisku 
sportowym przy Szkole Podstawowej w Tworogu. Dystans 
biegu głównego 10 km. Dodatkową dyscyplina będzie 
marsz NORDIC WALKING. Zapraszamy także na bieg 
dzieci. Bieg odbędzie się o godzinie 11:00.  

Zapisy na www.zmierzymyczas.pl/zapisy. 

Sponsorem wydarzenia jest firma GAZ SYSTEM 

MŁODZI I ZDOLNI  
– MISTRZOWIE Z NASZEJ GMINY! 

Gratulacje i słowa uznania dla Filipa Szeląga z Tworoga –
zdobywcy tytułu halowego mistrza Polski juniorów 
w łucznictwie (kategoria łuków bloczkowych). Zwycięstwo 
wywalczył 23 i 24 marca w Wilkowicach podczas XXXIV 
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców. 
Filip startował jako reprezentant klubu A3D Toszek.  

Duży sukces sportowy wywalczyła również uczennica 
Szkoły Podstawowej w Tworogu, Natalia Włodarczyk, 
która 23 marca zdobyła 6 miejsce w Pucharze Polski 
Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, 
Młodzieżowców i Seniorów. Natalia trenuje w Klubie 
Wspinaczki Sportowej Klif w Tarnowskich Górach. –  Siła 
charakteru, pasja, poświęcony czas, praca, wsparcie 
rodziców, sukcesy starszej siostry Gosi to najlepsze 
motywatory do osiągania sukcesów. Sukces jest dla 
każdego, ale odnoszą go Ci, którzy bardzo chcą... Natalko 
cieszymy się Twoim osiągnięciami i życzymy kolejnych –
komentują sukces nauczyciele Natalii. Dodamy tylko, że 
siostra Natalii, Małgorzata Włodarczyk (KWS Klif) zdobyła 
srebrny medal w konkurencji wspinaczka na czas juniorek 
młodszych. Gratulujemy młodym sportowcom i życzymy 
dalszych sukcesów! 

TWOROGOWSKA DYCHA  
PO TROWIE – JUŻ NIEDŁUGO! 



8 

 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
WSPOMINAMY  
KS. HENRYKA GAWELCZYKA 

Pamiętamy go. Spacerującego z laską w ręce, 
kapeluszem na głowie, w ciemnym płaszczu. 
Zwykłego, prostego, a jednak wyróżniającego się  
z tłumu. Ks. Henryk Gawelczyk proboszcz kotowskiej 
parafii i historyk zmarł dokładnie 20 lat temu. Odszedł 
9 marca 1999 r.  

– Proboszczem i duszpasterzem był z wyboru, nie zabiegał 
o więcej. Pomimo bezdyskusyjnej erudycji, nie szukał 
uznania na innych polach – mówi ks. Stefan Jezusek, 
proboszcz parafii św. Józefa w Krupskim Młynie. – Był 
człowiekiem oczytanym. Szczególnie interesowały go 
nauki teologiczne oraz historia, z naciskiem na historię 
kościoła na Śląsku. Lubił przeglądać zawartość archiwów 
parafialnych. W Jemielnicy odkrył księgi bractwa  
św. Józefa i przygotował na ten temat artykuł. Swobodne 
czytanie ksiąg parafialnych umożliwiała mu znajomość 
języków obcych. Władał niemieckim, łaciną, ewangelie 
czytał w greckim oryginale. Pamiętam jedno z zebrań 
dekanalnych. Prowadził je ks. Gawelczyk, który począwszy 
od ogłoszeń aż po referat mówił tylko i wyłącznie w języku 
łacińskim. Oczywiście nie każdy był tym faktem 
zachwycony – wspomina z rozbawieniem ks. Jezusek. 
Poczucie humoru ks. Henryka było powszechnie znane, 
podobnie jak niebywała umiejętność wtrącania do 
rozmowy właściwych sentencji, cytatów lub powiedzonek. 
– Pamiętam dobrze, wchodził do klasy, a ponieważ był 
dzień od razu gasił światło i mówił: oszczędność i praca, 
narody wzbogaca. Takich powiedzonek z morałem miał 
wiele – mówi jego dawna uczennica. Był lubianym 
katechetą. Organizował wyjazdy dla grup młodzieżowych 
(Dzieci Maryi, ministranci), wycieczki rowerowe, spotkania 
integracyjne. 

Ks. Henryk Gawelczyk urodził się 18 października 1934 r. 
w Mikulczycach. Proboszczem parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Kotach został w 1964 r. i pełnił tę funkcję przez 
35 lat aż do swojej śmierci  w 1999 r. W tym czasie nie 
tylko zajmował się parafią, ale także działalnością 
badawczą, która przybrała na sile, gdy zakończył 
nauczanie w szkole. Jego dorobek naukowy trudno 
wymienić w całości. Podajemy więc kilka najbardziej 
znanych pozycji. Przetłumaczył „Elementarz rodziny 
katolickiej” Josefa Stimpfle, jest autorem opracowań:  
„Z dziejów katolickiej szkoły elementarnej w Potępie (1801-
1872)”, „Ze wspólnego sztambucha cz. 1. Wiadomości  
o okolicach Tworoga, Kotów, Wielowsi… w najstarszych 
zapiskach z ksiąg parafialnych” oraz  „Ze wspólnego 
sztambucha cz.2. Kronikarskie zapiski ks. Walentego 
Hoschecka o Tworogu, Kotach, Wiśniczach...”.  

Z wielką pasją fotografował okolicę i wydarzenia z życia 
parafii. Kolekcja, która stanowi unikatową kronikę 
ówczesnego życia, liczy ponad 4 tys. zdjęć. W 2006 r. 
Marian Kominek z Potępy i Robert Potempa  
z Kotów postanowili zebrać fotografie  
 

Foto. Na zdjęciu ks. Gawelczyk z grupą chłopców w dniu I Komunii 
Świętej. Fotografię wykonano w połowie lat 60. XX w. przed starym 

kościołem w Krupskim Młynie (dziś nieistniejącym).Krupski Młyn należał 
wówczas do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach. O utworzenie 
oddzielnej parafii w Krupskim Młynie skutecznie zabiegał ks. Gawelczyk.  

i wydać je na płycie DVD. Slajdy udostępnił proboszcz 
z Kotów, ks. Marcin Kwoczała. Powstało około 160 płyt, 
które szybko znalazły nabywców. 

Ks. Gawelczyk z zaangażowaniem oddawał się 
działalności historycznej i kronikarskiej, ale przede 
wszystkim skupiał się na współczesnym Kościele i na 
swoich parafianach. – Rozumiał i widział potrzebę 
wydzielenia z kotowskiej parafii oddzielnej placówki 
w Krupskim Młynie, a co najważniejsze skutecznie o to 
zabiegał. W 1976 r. uzyskał zgodę władz na zameldowanie 
księdza w Krupskim Młynie. To był pierwszy krok 
w kierunku utworzenia nowej parafii. Wtedy też władze 
kościelne w Opolu pozwoliły na założenie osobnych ksiąg 
chrztu, ślubów i zgonów dla Krupskiego Młyna. Gdy biskup 
opolski Alfons Nossol powołał do życia parafię św. Józefa, 
a stało się to w 1980 r., ks. Gawelczyk bardzo się cieszył 
i wezwał swoich parafian do pomocy w budowie nowego 
kościoła – wspomina proboszcz z Krupskiego Młyna.  

A oto jak zaczął swoją odezwę: Moi drodzy! Pozwólcie, że 
coś wam powiem. Przypadek albo też opatrznościowe 
zrządzenie Boże – ta data, 13 czerwca. Był 13 czerwca 
roku Pańskiego 1687. W Nysie przebywał biskup sufragan 
wrocławski Karol Franciszek Neander. Do niego zwrócił się 
hrabia, rządzący tutaj ziemia Tworogowską i Toszecką, 
Juliusz Franciszek de Verdugo z prośbą, aby utworzył 
samodzielną Parafię w Kotach. Bo daleka droga, bo ksiądz 
nie zdążył do umierających, bo wilki napadały na ludzi, 
którzy z dziećmi jechali do Chrztu, czy na Mszę św. I wtedy 
w dniu 13 czerwca, prawie 300 lat temu sufragan 
wrocławski erygował parafię Kotowską z dwoma kaplicami; 
św. Antoniego w Tworogu i Bożego Grobu w Potępie. Moi 
drodzy! Po blisko 300 latach – znów 13 czerwca – nasz 
biskup utworzył nową parafię. Mówimy: jest kościół matka 
i kościół filialny. Filia znaczy córka (…) Matka cieszy się, 
gdy dziecko przychodzi na świat. Cieszy się więc nasza 
Parafia. Cieszcie się razem – te słowa ks. Gawelczyka 
zostały nagrane 39 lat temu, zaś fragmenty odezwy do 
parafian odtworzone w marcu tego roku  w kościołach 
w Kotach i Krupskim Młynie. 
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ŁOSPROWKA 
SOŁTYS NAD RZEKĄ STOLLA-FLAVIA 

Pierwsze wzmianki o Jakubie Niwka, sołtysie  
i właścicielu wsi nad rzeką Stolla-flavia (dawna Rybna, 
a obecnie Stoła), znaleźć można w historycznych 
dokumentach w parafii Wielowieś, z czasów 30-letniej 
wojny religijnej pomiędzy katolikami a protestantami. 
Śląscy katolicy w latach 1618-1648 bronili swojej wiary 
i ziemi, na której żyli.  

Protestanccy najeźdźcy ze Szwecji, Danii i północnych 
landów niemieckich pod religijnym pretekstem chcieli 
zawładnąć Górnym Śląskiem, z jego bogactwem w postaci 
kruszców srebra, ołowiu i rud żelaza oraz rozwijającym się 
przemysłem górniczym i hutniczym. Nazwisko 
wspomnianego sołtysa jest wymienione na stronach 
wielowiejskiej metryki kościelnej z 1642 r. Można 
przypuszczać, że Niwka zasłużył się protestantom  
w czasie tej wieloletniej wojny, stał się bowiem 
właścicielem sporej części ziemi obejmującej tereny nad 
Stołą i Brzeźnicą. Włości nazwano Dobrami Rycerskimi 
(Ritter Gut) i obejmowały Połomię, Brzeźnicę, Brynek 
(gdzie zlokalizowana była siedziba włości) oraz Hanusek 
(Kleinberg). Od tych wojennych czasów wieś Hanusek  
z małą hutą żelaza, zmieniła nazwę na Niwki. O nowej 
nazwie świadczą zapisy z roku 1637 w wielowiejskiej 
księdze metrykalnej, gdzie odnotowano Ewę Sultzowną 
(Sołtysową) pochodzącą z Kuznice od Niwki, chrzestną 
Ewy Oscakel ze wsi Niwki.  

Nie znamy dokładnej genealogii rodzinnej sołtysa Jakuba 
Niwki, można jednak przypuszczać, że był krewnym, 
możliwe, że synem Marcina Niwki z Modrzejowa. W 
urbarzach z Mysłowic odnotowano to nazwisko w 1602 r. 
Marcin Niwka był właścicielem kuźnicy boguckiej, którą  
naprawił Jurga Kleparski z Kleinbergu-Hanuska  
w XV wieku. Jakub Niwka będąc zapewne kuźnikiem 
pochodzącym z okolic Modrzejowa koło Mysłowic, osiadł 
na dawnym Hanusku, stając się właścicielem kuźnicy 
żelaza, zwanej Kleinberger Hammer. Nadmienić w tym 
miejscu należy, że w pobliżu Modrzejowa pod koniec  
XVI wieku pracował w kuźnicy boguckiej słynny poeta  
i kuźnik, Walenty Brusek-Roździeński (autor 
wierszowanego poematu Officina ferraria, abo huta  
i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego – 
utworu opisującego stan ówczesnego górnictwa  
i hutnictwa). Jego wnuk, Adam Brusek miał rodzinne 
korzenie w pobliskim Bruśku nad Małą Panwią. W roku 
1645 Adam Brusek uruchomił nad „stowkiem” przy 
Pniowieckich Lasach na terenie ówczesnej Niwki, 
warzelnię soli, zwanej pierwotnie Saliscoctur, Saltzcoctur, 
przez miejscową ludność nazwaną Solarnia, która obecnie 
jest historyczną częścią Boruszowic.  

Wieś Niwki (dawny Hanusek) rozpościerała się na 
stosunkowo dużym obszarze. Na południu graniczyła ze 
wsią Piaseczna i folwarkiem Pustki. Wschodnie krańce 
Niwki, stykały się z Pniowieckmi Lasami, obejmując swym 
zasięgiem Solarnię. Na północy i zachodzie Niwki 
docierały do Lasów Koszęckich i majoratu 
tworogowskiego, a leżące tam łąki przy Wodzie 
Granicznej, jeszcze do niedawna na Nowej Wsi, nazywano 
„na Niwce”.  

W latach 1638-1647 ochrzczono 19. dzieci z Niwek, 
w parafialnym kościele w Wielowsi. Sakramentu chrztu 
udzielił ksiądz proboszcz Simon Polonides, który nazywał 
siebie Szymonem Polaczkiem. Była to dość duża liczba 
dzieci, jak na owe czasy, więc wieś musiała być jedną 
z większych w okolicy.  

Zasługi sołtysa Jakuba Niwki i jego synów Adama 
i  Andrzeja w wojnie 30-letniej, musiały być znaczne, gdyż 
oprócz Dóbr Rycerskich synom sołtysa nadano tytuły 
szlacheckie i nazwisko baronów de Schultzendorff
(w dosłownym tłumaczeniu „Sołtysowa Wieś”). Bracia de 
Schultzendorff byli właścicielami Dóbr Rycerskich 
i współzałożycielami nowej parafii w Kotach w 1687 roku, 
wspólnie z hrabią Verdugo, właścicielem majoratu 
tworogowskiego. Skutkiem wojny 30-letniej, część 
dawnego księstwa toszeckiego, podzielono na włości, 
którym władał już nie książę, ale baronowie i hrabia, zaś 
funkcja sołtysa, zeszła na marginalny, dalszy plan. 

Wszystkie te zapomniane historie przedstawione powyżej, 
odkrył na nowo ksiądz proboszcz Henryk Gawełczyk z 
Kotów, który szperając w dokumentach kurii wrocławskiej, 
opracował i rozpowszechnił ten  skrawek lokalnej historii. 
Tym sposobem, swoim parafianom przekazał odkrytą 
i odkurzoną historię z XVII wieku, którą jeszcze w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, ksiądz Henryk opublikował na 
„bibułach”, zatytułowanych „Ze wspólnego sztambucha”.  

Kuźnik z Klepki

DLA MOJEJ OJCZYZNY 

8 marca w ZSP w Boruszowicach odbył się Szkolny 
Konkurs Recytatorski, pt.: „DLA MOJEJ OJCZYZNY”. To
kolejne zadanie realizowane w ramach Ogólnopolskiego 
Konkursu „Szkoła młodych patriotów”, a zarazem okazja
do zachwycenia się pięknem poezji polskich poetów. 
Konkurs zorganizowały Elwira Ecler wraz z Jadwigą 
Świętek z wychowawcami klas. Udział w konkursie wzięło 
18 uczniów z klas I-VIII. Oto wyniki: 
–  w kategorii młodszej (klas I – IV): 
• I miejsce – Hanna Openchowska kl. I  
• II miejsce – Emilia Bosz kl. I 
• III miejsce – Paulina Jarząb kl. IV 

–  w kategorii starszej (klas V – VIII): 
• I miejsce – Tomasz Hellwig kl. VI  
• II miejsce – Ewa Kulesza kl. VIII 
• III miejsce – Ksawery Szumiał kl. VI  
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FESTIWAL TALENTÓW I NAUKI  
W ZSP W  BORUSZOWICACH 

21 marca, pierwszy dzień wiosny w ZSP  
w Boruszowicach upłynął pod znakiem nauki  
i talentów. Tego dnia nie było zajęć lekcyjnych, ale to 
nie znaczy, że było nudno. Wprost przeciwnie! To był 
intensywnie spędzony dzień pod znakiem 
kreatywności i ekspresji artystycznej. Przywitaliśmy 
wiosnę śpiewająco, kolorowo i z humorem.  

W pierwszej części festiwalu przedstawiciele klas VII i VIII 
zaprezentowali kilka eksperymentów fizycznych  
i chemicznych. Następnie uczniowie wzięli udział  
w warsztatach. Uczestnicy warsztatów ekspresji 
plastycznej, malowali wiosnę na folii.  To świetna zabawa 
plastyczno-sensoryczna, która nie tylko dostarczyła 
dzieciom bodźców wzrokowych i dotykowych, ale przede 
wszystkim sprawiła prawdziwą frajdę. Równie ciekawe były 
warsztaty malowania matrioszek. Uczniowie starszych klas 
nadali nowe życie starym dachówkom, tworząc na nich 
oryginalne obrazy. Podstawy nauki śpiewu i emisji głosu, 
można było zgłębiać podczas warsztatów wokalnych. 
Wielką atrakcją były warsztaty kodowania pt. „Zakoduj 
talent.” Najmłodsi mieli możliwość obejrzenia ciekawych 
bajek i legend słowiańskich. Kolejną atrakcją było 
spotkanie z Andrzejem Eclerem pod hasłem „Podróże 
małe i duże.” Pan Andrzej zabrał nas w wirtualną 
wycieczkę po Bałkanach.  

LEKCJA O WARTOŚCIACH 
ODROBIONA 

Jaki jest przepis na dobry wiersz, tekst? Czy wystarczy 
poukładać odpowiednio słowa? – pytała przekornie 
Anna Rogala-Goj podsumowując w imieniu jury 
IX Ogólnopolski Konkurs Literacki: To, co ważne. Mój 
głos w sprawie wartości”. Odpowiedź brzmi: nie, nie 
wystarczy. W tym przepisie na sukces należy 
uwzględnić nienazwane, nieuchwytne „coś”
opisywane jako wrażliwość, szczerość, błyskotliwość, 
prawdziwa refleksja… „To coś” rozumieją, posiadają 
i stosują laureaci konkursu. – Tyle mądrych słów, tyle 
myśli, miłości, marzeń… Jestem zachwycona! –
skomentowała próby literackie, dyrektor Szkoły 
w Tworogu, Małgorzata Ziaja.  

W konkursie wzięło udział 100 uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. Prace nadesłano między 
innymi z Inowrocławia, Jarosławia, Starych Kobiałek, 
Krakowa, Gliwic, Częstochowy, Tarnowskich Gór oraz
z dwóch szkół z Litwy. Teksty traktowały o tolerancji, 
przyjaźni, miłości, o odwadze, odrzuceniu, samotności… 
Tematów podejmowanych przez uczestników konkursu 
było mnóstwo. Wszystkie aktualne i prawdziwe. Część 
tekstów można odczytać jako gorzką diagnozę 
współczesności, inne są pełne nadziei. Wszystkie bez 
wyjątku są dowodem, że młodzi ludzie nie są obojętni na 
innych, na świat, na przyszłość. A to solidny fundament 
systemu wartości. 26 marca w Gimnazjum w Brynku 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 
konkursu poprzedzona spotkaniem z patronem konkursu, 
ks. prof. Jerzym Szymikiem. Było miejsce na rozmowę, na 
fragmenty poezji i kilka słów o najnowszej publikacji 
„Zachwyt i inne skutki wiary”, idealnie wpisującej się 
w tematykę konkursu. Co jednak najważniejsze. Z tego 
spotkania, z tej lekcji o wartościach, każdy wyszedł 
z zadaniem domowym. 

W ostatniej części naszego festiwalu odbył się konkurs  
pt. „MAM TALENT”. Uczniowie poszczególnych klas 
zaprezentowali swoje umiejętności i pasje. Nie zabrakło 
pokazów tańca, śpiewu, gry na instrumentach. Uczniowie 
pokazali także efekty swoich zainteresowań: filmem, 
kosmosem, sztuką origami i poezją. Zwycięzcami konkursu 
„MAM TALENT” została klasa I (taniec kwiatów) i VIII 
(skecz). Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy VII (film pt. 
„Odwaga”), a trzecie uczniowie kl. VI (taniec, pokaz 
origami, gra na saksofonie).  

Na zakończenie dnia Dyrektor szkoły podziękowała 
koordynatorkom projektu – Ewie Jaruszowic i Martynie 
Ecler-Pasku oraz wyraziła nadzieję, że I Festiwal Talentów 
i Nauki nie będzie ostatnim. Serdeczne podziękowania 
składamy Marcie Pawliczek za przeprowadzenie 
warsztatów plastycznych „Malowanie matrioszek” oraz 
Andrzejowi Eclerowi, który opowiedział nam o swoich 
podróżach. 

Ewa Jaruszowic, Anna Rogala-Goj 
 

Foto. Konkurs po raz kolejny przeprowadzono pod patronatem ks. prof. 
Jerzego Szymika i honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Na zdjęciu Ks. Szymik w towarzystwie nauczycielki języka polskiego i 
dyrektora ZSP w Boruszowicach, Anny Rogali-Goj podczas rozmowy  

o wartościach.  

Co tym razem podkreślał doceniony poeta, teolog 
i profesor nauk teologicznych? O co prosił? Jedno zdanie 
powtórzył kilkakrotnie. – Próbujmy nie mijać się jak 
przedmioty. Inwestujmy w relacje…  

Więcej zdjęć oraz wyniki konkursu na www.twg-kurier.pl 
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KURIER NA BIEŻĄCO 

– Przyzwyczailiśmy się do „zwalania” winy na samorządy. 
Samorządy wszystkich szczebli postrzegane są jako „zła” 
władza, która się ciągle usprawiedliwia brakiem pieniędzy. 
Niestety to nie nieudolność samorządów, a błędy 
systemowe są odpowiedzialne za dzisiejszą sytuację. 
„Dobra władza” obiecuje, ale w praktyce oznacza to nic 
innego jak więcej obowiązków dla samorządów, za którymi 
nie idzie więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nie ma co 
ukrywać, drogi wymagają napraw. Może warto apelować 
do „dobrej” władzy na szczeblu rządowym, zadać pytanie 
u źródła skąd na to wszystko brać pieniądze? – komentuje 
sprawę wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Na co w takim razie mogę liczyć mieszkańcy gminy? ZDP 
przygotował zestawienie dróg w najgorszym stanie. 
W planie tym w gminie Tworóg jest remont ul. Pyskowickiej 
(Brynek-Łubie), ul. Słoneczna (Połomia), ul. Kaletańskiej 
(Mikołeska-Boruszowice), ul. Kolonia Ameryka 
i Powstańców Śląskich (Wojska). – W pierwszej kolejności 
należy dokończyć remont drogi Boruszowice-Mikołeska 
i rozpocząć remont drogi Połomia-Wojska. Jeżeli chodzi 
o drogę Połomia-Wojska to trzeba zrobić dwie rzeczy. 
Przede wszystkim należy wyczyścić pobocza, aby woda 
mogła z jezdni swobodnie spływać. Po drugie należy 
wyciąć rosnące wzdłuż drzewa, które niszczą tę drogę. 
Przy dostępnych funduszach już teraz mogę stwierdzić, że 
jest to abstrakcja. Mamy ograniczone środki, możemy 
zabiegać o środki zewnętrzne. Mogą to robić również 
mieszkańcy korzystając np. z budżetu partycypacyjnego, 
poprzez składanie projektów na ważne dla nich inwestycje 
finansowane z funduszy zewnętrznych – mówił na 
zebraniu radny powiatowy i przewodniczący komisji skarg 
i wniosków, Adam Chmiel. Petycja mieszkańców w całości 
została podtrzymana przez radę, która zgadza się 
z wnioskami mieszkańców. Jednak diabeł tkwi 
w szczegółach, a mianowicie funduszach lub raczej ich 
braku...  

S11 – TRWA ANALIZA  
Budowa S11 jeszcze nie ruszyła, ale już wzbudza wiele 
emocji. Wielu mieszkańców obawia się, że „ekspresówka” 
będzie przebiegać blisko ich domostw lub wpłynie 
negatywnie na środowisko. W związku z licznymi 
wnioskami społecznymi GDDKiA informuje, że wszystkie 
zgłoszone uwagi i sugestie będą wykorzystywane 
w analizach związanych z opracowaniem przebiegu trasy.   

Z PUSTEGO I SALOMON  
NIE NALEJE… 

Skoro droga była w utrzymaniu bieżącym, to dlaczego 
dziś jest w tak opłakanym stanie? Jak wygląda 
finansowanie remontów?  W jaki sposób Zarząd Dróg 
Powiatowych pozyskuje fundusze zewnętrzne? Jakie 
jest stanowisko powiatu tarnogórskiego w sprawie 
złożonej przez mieszkańców Połomi i Wojski petycji? 
To tylko niektóre z pytań jakie padły na zebraniu 
zorganizowanym 13 marca w remizie OSP Wojska 
dotyczącym fatalnego stanu drogi 3212S łączącej 
Połomię z Wojską. 

Pod wspomnianą petycją podpisało się 500 osób. 
Spotkanie z władzami samorządowymi to ciąg dalszy 
sprawy. Wzięli w nim udział nie tylko mieszkańcy Połomi  
i Wojski, ale także Mikołeski i Boruszowic, którzy również 
mają wiele zastrzeżeń dotyczących stanu dróg 
powiatowych. Powiat reprezentowała starosta Krystyna 
Kosmala, której towarzyszyli pracownicy oraz radni 
powiatowi (z naszej gminy Adam Chmiel i Piotr Krok),  
w zebraniu wzięła także udział dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych, Barbara Myland, gminę Tworóg natomiast 
reprezentowali wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta Łukasz 
Ziob oraz radna Kornelia Cyba. Spotkanie prowadził 
główny inicjator, Marcin Ziaja. Padło wiele zarzutów  
i pytań, szczególnie w kierunku Zarządu Dróg 
Powiatowych. – Podział funduszy na drogi nie jest 
przypadkowy. Uwzględnia się ilość kilometrów dróg 
powiatowych, jaka znajduje się w danej gminie. W kwocie 
tej są uwzględnione nie tylko remonty, ale również 
oznakowanie dróg, ścinanie poboczy czy inne prace 
należące do bieżącego utrzymania dróg. Niestety budżet 
jakim dysponujemy od kilku lat stoi w miejscu, a ceny idą  
w górę. Takie są fakty – wyjaśniała Barbara Myland. Pani 
starosta przyznała, że w kwestii pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych niewiele się dzieje, ze względu na brak 
środków na tzw. wkład własny. Wątpliwe jest także 
zdobycie funduszy z rządowego programu na remonty 
dróg powiatowych. Zgodnie z założeniami programu na 
każdy powiat przypada kwota 3,6 mln zł, jednak, jak 
informuje członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego 
Stanisław Torbus, Tarnowskie Góry nie spełniają 
wymienionych kryteriów. – Jesteśmy w trudnej sytuacji 
finansowej, łącznie w utrzymaniu posiadamy 287,600 
kilometrów dróg powiatowych na terenie 9 gmin. 
Pieniądze, którymi dysponujemy dzielimy po równo na 
gminy i miasta według tego ile kilometrów dróg 
powiatowych jest na danym terenie. W gminie Tworóg to 
44 kilometry dróg powiatowych. Stanowią one ogółem 14% 
dróg w powiecie. Rozumiemy potrzeby mieszkańców 
Wojski i Połomi, jednak jako władze powiatu musimy 
patrzeć globalnie na wszystkie problemy jakie się 
pojawiają i starać się je rozwiązywać. Nie mogę składać 
pustych obietnic, ponieważ jest to po prostu nieuczciwe – 
mówiła starosta Krystyna Kosmala. Starostwo wziął  
w obronę wójt Tworoga. Podkreślił jednak, że utrzymanie 
dróg powiatowych to zadanie powiatu. Gmina ma swoje 
wydatki – utrzymuje drogi gminne.  
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WIOSENNE INTERWENCJE 
STRAŻAKÓW 

Pracują pod presją czasu, w trudnych warunkach,  
z wysokim ryzykiem. Są dyspozycyjni bez względu na 
porę dnia czy nocy, zawsze gotowi do działania. 
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Tworóg mają pełne ręce roboty. W marcu do akcji 
wyjeżdżali łącznie 42 razy.  

Praca strażaka kojarzy się nam przeważnie z gaszeniem 
pożarów – nic bardziej mylnego. Strażacy bowiem nie tylko 
zajmują się ochroną przeciwpożarową ale szeroko pojętym 
ratownictwem. Interweniują przy wypadkach 
samochodowych, działają na rzecz ochrony życia, zdrowia 
i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi  
i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi 
zagrożeniami.  

W marcu na terenie naszej gminy większość interwencji 
było związanych ze skutkami wichur, które na początku 
miesiąca hulały po Śląsku (zwisające lub powalone konary 
drzew, zerwane czy uszkodzone dachy). Takich wyjazdów 
było 27. Jednostki OSP wzywane były 3 razy do wypadków 
drogowych, 3 razy do neutralizacji substancji 
ropopochodnej z jezdni, 5 razy do pożarów sadzy  
w kominie i 4 razy do pożarów traw.  

Aby  zawsze być w pełnej gotowości strażacy ciągle 
podnoszą swoje umiejętności sprawnościowe oraz  
poszerzają wiedzę pożarniczą. 29 marca w OSP Wojska 
odbył się gminne eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, a 30 marca w Połomi odbyły się 
ćwiczenia gminne jednostek OSP.  

Przypominamy, że możecie wspierać strażaków 
przekazując na rzecz OSP 1% podatku lub darowiznę. 
Szczegóły strażacy przestawiają na swoich stronach 
internetowych lub profilach na portalach 
społecznościowych. 4 maja obchodzony jest Dzień 
Strażaka. Pamiętajmy o tych ludziach wielkiego serca,  
o ich zaangażowaniu, odwadze i roli jaką pełnią w naszym 
społeczeństwie.  
 

 

NIE PALCIE TRAW!  
TO OBNIŻA WARTOŚĆ GRUNTÓW

Wciąż pokutuje przekonanie sprzed lat, że wiosenne 
wypalanie suchej trawy i liści to gwarancja lepszego 
wzrostu młodej trawy. Dziś już wiadomo, że jest wręcz 
przeciwnie. Mało tego. Za wypalanie traw grozi mandat 
w wysokości 500 zł lub kara grzywny do 5 tys. zł. 
A jeżeli spowodujecie przy okazji pożar grozi wam 
nawet więzienie. 

Jeżeli nie przekonują was argumenty finansowe, podajemy 
kilka innych. Palenie na otwartych przestrzeniach suchych 
traw i liści to zbrodnia przeciwko środowisku naturalnemu. 
W ten sposób szkodzimy mikroflorze i mikrofaunie. Owady 
oraz inne małe żyjątka najzwyczajniej w świecie giną 
w płomieniach. W ten sposób zachwiana zostaje 
równowaga biologiczna, a ziemia traci naturalnych 
sprzymierzeńców takich jak dżdżownice, które ją 
spulchniają. Efektem ubocznym jest również duża ilość 
popiołu, który przegrzewa ziemię. Ponadto ogień niszczy 
próchnice glebową (tzw. humus), od której zależy żyzność 
gleby. W efekcie takich porządków na posesjach, gleba 
staje się uboga, co przekłada się na jakość plonów. Innymi 
słowy wypalanie traw obniża wartość gruntów, a chyba nie 
o to nam chodzi…  

Na koniec należy wspomnieć o oczywistym – zabawa 
z ogniem to zagrożenie pożarem. Ucierpieć może więc nie 
tylko grunt, ale także nasza kieszeń, nie wspominając 
o zdrowiu, czy życiu. 

R            E            K            L            A            M            A 

OFERTA PRACY 

Firma SIMET z Tworoga  

zatrudni pracowników na stanowisko: 

- operator pił taśmowych 

- ślusarz 

- operator maszyn CNC 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV  

na adres: 

sekretariat@simet.info.pl 

 

  
Źródło: facebook 
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LATAJĄCE STYROPIANY 

Kawałek styropianu, który nagle uderzy w jadący 
samochód może skutecznie wystraszyć nie jednego 
kierowcę. Sam w sobie szkód nie wyrządzi, jednak 
tylko włos dzieli nas od spowodowania wypadku. 
Jeżeli dodatkowo przewozimy dzieci, taka sytuacja 
może być bardzo tragiczna w skutkach. Zderzenie  
z latającym styropianem przeżyła na początku marca 
jedna z mieszkanek naszej gminy, w którą uderzyła 
płyta styropianowa w Kotach. 

Na początku marca do naszej redakcji zgłosiła się 
mieszkanka gminy Tworóg, która uskarżała się na latające 
styropiany w Kotach, prosząc jednocześnie o interwencję 
w tej sprawie. – Chciałabym zwrócić uwagę na bałagan, 
jaki ma miejsce wokół starej pieczarkarni w Kotach. 
Konstrukcja tylko stoi i straszy, a do tego teraz jeszcze te 
styropiany i folia latają po całej drodze – skarży się młoda 
kobieta (dane do wiad. red.). – W poniedziałek 4 marca 
jadąc przez Koty nagle w mój samochód  uderzył duży 
kawałek styropianu. Na szczęście nic nie jechało  
z naprzeciwka, bo nie wiem co by było. Cały weekend 
mocno wiało, styropianów jest pełno na drodze i w rowach. 
Niektóre kawałki nawet doleciały na ulicę Polną – 
relacjonuje.  
 

Pieczarkarnia w Kotach (na zdj. powyżej) czasy swojej 
świetności ma już dawno za sobą, a obecnie jest jedynie 
postrachem architektonicznym. Kompleks foliaków,  
w których lata temu uprawiane były dodatki do pizzy czy 
krokietów, to dziś już szkielety, na których resztki foli 
targane wiatrem odsłaniają styropian. Ten zaś swobodnie 
lata po pobliskich polach, lasach i drogach. Jak się okazało 
jest więcej osób, którym ten bałagan przeszkadza. Na 
prośbę mieszkańców sołtys Kotów złożył pismo w Urzędzie 
Gminy w Tworogu o odszukanie właścicieli i nakazanie im 
posprzątania styropianowych płyt i śmieci. Pracownik 
gminy zajmujący się sprawą przyznaje jednak, że sprawa 
nie jest taka prosta. Właściciele wyjechali kilka lat temu do 
Niemiec, odszukanie ich zajmie trochę czasu.  

17 marca część styropianów luźno leżących na posesji 
została posprzątana. Pozostaje pytanie na jak długo to 
wystarczy i kiedy znowu pozostałe kawałki oderwą się, by 
swobodnie polatać po okolicy? 
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CORAZ WIĘCEJ OSÓB  
Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
PODEJMUJE SIĘ TEJ PRACY! 

Poznaj nowy zawód z przyszłością  
(nie tylko dla młodych) – opiekun osób starszych. 

Sytuacja osób starszych na rynku pracy nadal nie 
należy do najłatwiejszych. Muszą oni rywalizować  
z młodszymi, często ich doświadczenie jest 
niedoceniane  
i lekceważone.  

Dla Promedica24, która zatrudnia opiekunki seniorów 
w Niemczech, Anglii i Polsce, doświadczenie stanowi 
jedną  
z kluczowych wartości. Zdajemy sobie sprawę z tego,  
że wiek nie jest żadną przeszkodą, wręcz stanowi atut.  

Praca w charakterze opiekuna osób starszych jest 
pełna wyzwań, ale daje ogromną satysfakcję. Wiąże 
się ona również z dodatkowymi korzyściami.  

Promedica24 zapewnia swoim pracownikom 
atrakcyjne wynagrodzenie, dba o ich bezpieczeństwo 
podczas pobytu na kontrakcie. Każdy z naszych 
opiekunów ma swojego „osobistego opiekuna”, do 
którego może zadzwonić, poprosić o pomoc czy 
wskazówki w każdej sytuacji.  

Opiekun nie musi przejmować się również podróżą do 
Niemiec – Promedica24 dba o wszystko. Jest on 
odbierany przez kierowcę spod swojego domu  
i bezpiecznie dowożony na miejsce, za naszą 
zachodnią granicą.  

Nie zapominamy również o osobach, które nie znają 
języka niemieckiego. To właśnie dla nich prowadzimy 
kursy, podczas których mogą przyswoić podstawowe 
zwroty w języku niemieckim, słowa związane  
z medycyną i opieką. Zapewniamy również materiały 
szkoleniowe w przystępnej formie, z którymi można się 
zapoznać np. podczas picia kawy. 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat 
pracy w charakterze opiekuna seniorów, zadzwoń: 

519 690 433,  519 690 504 
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III GMINNY KONKURS 
ŁAMAŃCÓW JĘZYKOWYCH 

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, który 
corocznie obchodzony jest w Europie 6 marca, 
logopedki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
już po raz trzeci postanowiły uczcić to święto 
organizując Gminny Konkurs Łamańców Językowych.  

Do językowych potyczek doszło 19 marca, a zaproszeni do 
udziału w nich zostali uczniowie klas trzecich ze szkół 
mieszczących się na terenie gminy Tworóg.  

Przed trzecioklasistami stało nie lada wyzwanie, gdyż 
musieli sprostać ośmiu logopedyczno-językowym 
konkurencjom, w których musieli wykazać się doskonałą 
wymową, sprytem oraz dobrym słuchem. Były więc 
zadania na czas, czytanie trudnego tekstu, odgadywanie 
zaszyfrowanych wyrazów czy powtarzanie 
skomplikowanych łamańców językowych. Niejeden uczeń 
z klas starszych mógłby mieć spory problem z niektórymi  
z zadań, tym bardziej wielkie gratulacje dla naszych 
trzecioklasistów!  

Po zaciętej logopedycznej rywalizacji można było wyłonić 
zwycięzców, którymi zostali uczniowie ze  
SP w Boruszowicach, drugie miejsce zajęli uczniowie ze 
SP w Tworogu, a miejsce trzecie zajęła SP w Wojsce. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom za 
przygotowanie uczniów do konkursu, a Radzie Rodziców 
 

 

ZSP w Wojsce za nagrody dla wszystkich uczestników. Do 
kolejnych językowych potyczek zapraszamy już za rok  
i pamiętajcie, że „w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi  
w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”, a Wojska słynie 
w gminie z łamańców językowych! 

Hanna Blacha 

 

DZIEŃ OTWARTY W WOJSCE 

„Za co kochamy naszą szkołę?!” – tymi słowami 
rozpoczęła się prezentacja multimedialna, którą 
przywitano przyszłych pierwszoklasistów oraz ich 
rodziców 19 marca podczas Dnia otwartego 
w SP w Wojsce.  

Dzieciaki tłumnie zebrane w murach szkoły przez ponad 
godzinę brały udział w różnych, specjalnie dla nich 
zorganizowanych, zajęciach. Były więc ćwiczenia 
sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia z języka 
niemieckiego.  

 

Nie zabrakło także spotkania z przyszłym wychowawcą, 
szaleństwa z chustą Klanzy oraz słodkiego poczęstunku! 
Przedszkolaki z wielkim uśmiechem i zadowoleniem 
wyszły tego dnia ze szkoły. Mamy ogromną nadzieję, że 
ten entuzjazm i ta radość będą towarzyszyły im przez 
kolejnych osiem lat, które już jako uczniowie spędzą w SP 
w Wojsce!  

Hanna Blacha

EDUKACJA REGIONALNA  

Szkoła Podstawowa w Tworogu została zakwalifikowana 
do III etapu X Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja 
regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu 
dziedzictwu…” – Jan Paweł II.  

– Jesteśmy na drugim miejscu w gronie szkół najlepiej 
realizujących edukację regionalną w woj. śląskim. 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z punktem III. C 
regulaminu konkursu przygotowujemy projekt pt. „Życie 
muzyczne w mojej miejscowości i regionie – gra 
planszowa” z wykorzystaniem multimediów oraz 
nowoczesnej technologii. Cieszymy się z sukcesu 
i czekamy na dalsze – informują nauczyciele 
SP w Tworogu.  
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Pionowo 

1. znajduje się w herbie gminy Tworóg 
2. model opla jak satelita 
3. …ma kota 
4. np. wielka lub o tron 
5. cykliczna impreza sportowa w Tworogu  

„Dycha po ...”? 
6. bajkowy pomocnik strażaków z OSP Boruszowice, 

uwielbiany przez dzieci 
7. rozpoczyna wiosenny sezon grillowy 
8. mistrz piwowarstwa z Tworoga 
9. ma go każdy z nas 
10. dawne centrum żydowskie w Tworogu 
11. grupa wsparcia w życiu w trzeźwości działająca  

w Tworogu 
12. główny składnik risotta 
13. rolnik, gospodarz w gwarze regionalnej 
14. bywa z antenką 
15. niejedna w dzienniku lekcyjnym 
16. babka Persefony 
17. ograniczony, bezmózgi, głupkowaty 
18. kiedyś w komplecie z piórem 
19. naftowe lub na szachownicy 

 

 

 

Poziomo 

1. udzielane wójtowi przez radę gminy 
2. nie zastąpiło brytyjskiego funta 
3. bierze na siebie cały ciężar 
4. jest skazany na towarzystwo baranów 
5. Saksonia lub Bawaria 
6. nazwisko nowego komendanta policji w Tworogu 
7. kukła topiona na wiosnę 
8. afrykańska owca grzywiasta 
9. bywa okrutny 
10. cechuje hazardzistę 
11. był nim Sokrates 
12. dotacja finansowa z budżetu państwa 
13. rzeka w Suchej Beskidzkiej 
14. radny powiatowy z gminy Tworóg 
15. cel bezrobotnego 
16. do zagrania bądź zaorania 
17. ministerialny atrybut 
18. bezpieczne miejsce 
19. biegnie bez poganiania, wiadomość wysyłana 

dawniej 
 



16 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. W Brynku rozdano nagrody. Wśród laureatów Konkursu 
Literackiego znalazło się wielu uczniów z gminy Tworóg. Na zdjęciu 

Antonina Osadnik z SP w Tworogu  zdobywczyni II nagrody za zestaw 
wierszy (opiekun: Eleonora Krywalska). Gratuluje jej dyrektor Szkoły  

Małgorzata Ziaja. Więcej na str. 10.  
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