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Poniedziałek, 14 listopada 2011 
Nr 44, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 500 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

 
 
Hobbysta 
Czy kastracja i sterylizacja to 
okaleczanie zwierząt? O plusach, 
minusach, a przede wszystkim 
mitach powstałych wokół zabiegów 
mówi lekarz weterynarii  
Agnieszka Tyrtania-Ostałowska.   

STR. 5 
 
 
Pod lupą 
W tym roku obchodzili 60. rocznicę 
ślubu. Poznajmy diamentowych 
jubilatów z naszej gminy. Być 
może zdradzą przepis na udany 
związek. 

STR. 7  
 
 

Kulturalnie 
- Franz Waxman – zdobywca 
dwóch Oscarów, autor muzyki do 
ok. 150 filmów. Jeden z 
najwybitniejszych kompozytorów 
Hollywood. Co robił w Tworogu?  
- Marcinki w Wojsce z każdym 
rokiem przyciągają więcej osób.  
Ile dzieci było tym razem? 

STR. 9  
 
 
Na bieżąco 
Ruszyły prace nad „Orlikiem”. 
Sprawdzamy postępy prac  
i pytamy kiedy boisko będzie 
gotowe. 

STR. 16 
 
 
 
 

 

 

PAMIĘTAMY I NIE ZAPOMNIMY7 
 

27 października złożono wieniec pod tworoskim pomnikiem. 
Obelisk ma przypominać, jak głosi umieszczony na nim napis, 

o „ofiarach wojen, internowań, wywózek i prześladowań”.  
W skład delegacji weszli: Przewodnicząca Rady Gminy Maria 

Łukoszek, Wójt Eugeniusz Gwóźdź, Zastępca Wójta  
Klaudiusz Wieder oraz Fryderyk Zgodzaj. 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

DRODZY MIESZKAŃCY, 
 
jak co miesiąc przygotowaliśmy sporo 

ciekawostek i informacji z naszej gminy. Są również 
zmiany w gazecie. Dział, który do tej pory 
nazywaliśmy „Listonoszem”, zamieniamy na 
„Tablicę”. Nowa nazwa lepiej oddaje umieszczane na 
stronie treści. W tym miesiącu damy odpocząć 
„Prawnikowi”, do artykułów poświęconych tej 
tematyce wrócimy w kolejnym numerze. 

 
W październiku w gminnych szkołach odbyło się 

pasowanie na ucznia, obchodziliśmy również Dzień 
Edukacji Narodowej. Sporo miejsca poświęciliśmy 
więc na relacje z wydarzeń szkolnych.  

 
Oprócz tego odwiedzamy „Hubertowe Łowiska”, 

rozmawiamy z parami, które mają za sobą 60 lat 
wspólnego życia, wspominamy ks. Victora Christena, 
spoczywającego na tworoskim cmentarzu  
i poznajemy losy hollywoodzkiego muzyka 
mieszkającego w dzieciństwie w Tworogu.  

 
 

Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
LISTONOSZOO..OOOOOOOOOO.OOO..s.3 
 
SESJAOOO..OOOOOOOOOO.OOOO...s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Budżety Sołectw 
 
HOBBYSTAOO..OOOOOOOOOO.OOO..s.5 
- Hodowla z Hubertowych Łowisk 
- Cztery łapy 
 
POD LUPĄOOO..OOOOOO..OOO.OOO..s.7 
- Diamentowe pary 
- Nowe organy już dotarły 
- Dobrem zło zwyciężaj 
 
KULTURALNIEOOOOOOOOOOO..O.....Os.9 
- Filmowy Tworóg 
- Ks. Christen – wspomnienie 
- Współpraca SP w Wojsce z Biblioteką Gminną 
- Bluesmobile Band w Brynku 
- Cyrkowcy z Boruszowic 
- Pierwszaki pełnoprawnymi uczniami 
- Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
- Nauczycielom – sto lat! 
- Z rogalem i lampionem 
 
NA BIEŻĄCOOOOOOOOOOO...OOO......s.14 
- Europejska Szkoła 
- Zabawa po niemiecku 
- Brynek górą! 
- I ty możesz zostać mistrzem 
- Ratownicy z OSP 
- Bezpieczna droga do przedszkola 
- Orlik pod choinkę 
 

Redakcja 
 Marta Kobędza-Krain – redaktor naczelna (wz.) 

Grażyna Chmiel – redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – redaktor terenowy 
Paulina Kobędza-Sito - korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Fryderyk Zgodzaj, Monika Ziob 

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

Druk 
TextPartner 

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

 
 

WYPADLIŚMY BARDZO 
DOBRZE 
 

Uczniowie Gimnazjum w Brynku  uzyskali 
bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym 
– średnie wyniki z poszczególnych części 
egzaminu były wyższe niż w kraju, województwie 
i powiecie tarnogórskim.  
 

Z raportu przedstawionego przez CKE wynika, 
że spośród 9 gmin powiatu tarnogórskiego 
Gimnazjum w Brynku uzyskało I miejsce w części 
matematyczno-przyrodniczej, I miejsce w części 
językowej oraz II miejsce w części humanistycznej 
egzaminu. Tak dobre wyniki egzaminu to efekt 
systematycznej pracy z młodzieżą. Jest to powód do 
zadowolenia, gdyż szkoła jest placówką wiejską, do 
której uczęszcza młodzież z tzw. obwodu szkoły – co 
oznacza, że nie dobieramy uczniów na podstawie 
konkursu świadectw. 
 
Porównanie wyników w szkole, powiecie, 
województwie i kraju w roku szkolnym 2010/2011 
 
– część humanistyczna 
Gimnazjum 
w Brynku 

Powiat 
tarnogórski 

Województwo 
śląskie 

Kraj 

27,5 25,98 25,41 25,31 
 
– część matematyczno-przyrodnicza 
Gimnazjum 
w Brynku 

Powiat 
tarnogórski 

Województwo 
śląskie 

Kraj 

25,2 23,76 23,44 23,63 
 
– język niemiecki 
Gimnazjum 
w Brynku 

Powiat 
tarnogórski 

Województwo 
śląskie 

Kraj 

31,9 29,24 28,35 29,24 
 

 

POMOC DLA DARKA 
 

W poprzednim numerze opisywaliśmy historię 
chorego  na porażenie mózgowe Darka Kaszuby  
z Brynka. Poniżej drukujemy zaktualizowane dane do 
wpłat dla ewentualnych darczyńców: 
 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
 

61 1060 0076 0000 3310 0018 2660 
 

tytułem: 10915 Kaszuba Dariusz Jan –  
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

Rada Sołecka w Połomii i Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu składają gorące podziękowania 
panu inż. Waldemarowi Kawiakowi, rzeczoznawcy 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych za bezpłatne 
wykonanie analizy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego dla budynku w Połomii.   
 

R          E          K          L          A          M          A 
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NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XIV 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 
2011r.: 
- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian  

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tworogu (Uchwała  
nr XIV/88/2011). Zmiany wynikają z konieczności 
dostosowania treści dokumentu do aktualnych 
unormowań ustawowych. 

- Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu 
jednolitego statutu SP ZOZ w Tworogu (Uchwała 
nr XIV/89/2011).  

- Rada Gminy zatwierdziła program współpracy 
Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2012 (Uchwała nr XIV/90/2011).  

- Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, 
położonej w Brynku nad zalewem Brzeźnica 
(Uchwała nr XIV/91/2011). Wykup nastąpi  
w drodze nieodpłatnego przekazania i ma na celu 
realizację planów zagospodarowania terenu 
zalewu. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy nr XII/72/2011 o przekazaniu budynku  
II oddziału przedszkolnego w Połomii przy  
ul. Bytomskiej 42 do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu (Uchwała nr XIV/92/2011). Zmiana 
wynika z konieczności wprowadzenia korekty i ma 
charakter formalny. 

- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2011-2020 (Uchwała nr XIV/93/2011). 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2011 (Uchwała nr XIV/94/2011). 

- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie skargi 
Pana Józefa Ploteckiego z dnia 06.08.2011r. na 
działalność Wójta Gminy Tworóg (Uchwała  
nr XIV/95/2011), uznając ww. skargę za 
bezzasadną. 

- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie poparcia 
stanowiska Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
przeciwko likwidacji pasażerskich połączeń 
kolejowych na trasie Tarnowskie Góry - Opole 
(Uchwała nr XIV/96/2011). Radni w pełni poparli 
stanowisko Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
przeciwko likwidacji ww. połączeń. 

 
Pełny tekst uchwały budżetowej znajdziecie na 

stronie internetowej: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

 
 

BUDŻETY SOŁECTW 
 

Rady sołeckie zdecydowały już na co 
przeznaczą fundusz sołecki w przyszłym roku.  
W większości będzie to utrzymanie czystości  
i skwerów oraz organizacja wyjazdów i spotkań np. 
spotkania opłatkowego, sylwestra, czy babskiego 
combra. Na liście potrzeb pojawiły się również m.in. 
tablice z nazwami ulic, umundurowanie strażaków  
i remonty budynków.  
 
Poniżej drukujemy budżety poszczególnych sołectw:  

• Boruszowice – 22.862,10zł  
• Brynek – 16.209,23zł.  
• Hanusek – 17.626,68zł 
• Koty – 22.862,10zł 
• Mikołeska – 6.538,56zł 
• Nowa Wieś Tworoska – 21.581,82zł  
• Połomia – 15.317,61zł 
• Świniowice – 14.928,95zł 
• Tworóg –  22.862,10zł  
• Wojska – 20.941,68zł 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
 
11 grudnia odbędą się wybory uzupełniające do 

Rady Gminy Tworóg w okręgu wyborczym nr 1 
(Tworóg).  
 

TY TEŻ POTRAFISZ! 
 
W naszej gminie realizowany jest program 

„Ty też potrafisz 2 – Aktywni powiatu 
tarnogórskiego” adresowany do osób 
niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo.  
W warsztatach uczestniczy 10 osób.  
 

Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej 
w Tworogu. W ofercie znalazł się m.in. kurs obsługi 
komputera i zajęcia ruchowe. Uczestnicy otrzymali 
bezpłatnie materiały szkoleniowe. Spotkania mają 
przede wszystkim poprawić samoocenę, pomóc 
zintegrować się z otoczeniem, a w konsekwencji 
przygotować do podjęcia pracy.  

 
Projekt realizowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

DFK INFORMUJE 
 
27 listopada o godz. 16 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Tworogu DFK organizuje spotkanie w celu 
realizacji Projektu „Historia, Tradycje, Zabytki 
Tworoga przed II Wojną Światową”. 
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HODOWLA Z HUBERTOWYCH 
ŁOWISK 
 

AFRA, ATAMAN i AJTRA – tak nazywają się 
championy z „Hubertowych Łowisk”. Nazwę 
hodowli wymyślił jeden z właścicieli, pan Lucjan 
Sus, inspirując się swoim patronem –  
św. Hubertem oraz ulubionym łowiskiem  
o nazwie ,,Hubertus” mieszczącym się  
w Dąbrówce. Psy, chluba ich opiekunów, mają na 
koncie sporo sukcesów. Jakich?  
 

Hodowla Wyżłów Niemieckich Krótkowłosych 
mieści się w Świniowicach przy ul. Wiejskiej 86. Psy 
o których mowa, zaliczane są do grupy wyżłów 
kontynentalnych. Jest to najpopularniejsza rasa 
polująca. Charakteryzują się średnim wzrostem  
i krótką sierścią. Z reguły są spokojne  
i zrównoważone, w dodatku szybko się uczą i bez 
problemu nawiązują kontakty, szczególnie z dziećmi. 
Podobnie jak one uwielbiają się bawić. Choć ich rola 
zmieniała się przez wieki, nadal pozostały psami 
myśliwskimi, ponieważ posiadają doskonały węch tak 
potrzebny do pracy w łowisku.  
 

W ostatnich latach polskie psy zaczęły osiągać 
wysokie wyniki w konkursach, również tych 
międzynarodowych. Pan Lucjan Sus i jego córka 
Karina, którzy wspólnie prowadzą hodowlę 
przekonali się o tym dzięki osiągnięciom swoich 
pupili.  Wszystkie mają na swoim koncie wiele 
sukcesów. Łącznie są zdobywcami 36 złotych 
medali, 10 srebrnych i 9 brązowych. Bardzo ważnym 
osiągnięciem jest zdobycie tytułu Championa Polski 
przez AFRĘ i ATAMANA, który jest również 
zdobywcą tytułu Młodzieżowego Championa Polski. 
Oprócz tego Wyżły z Hubertowych Łowisk mają na 
swoim koncie szereg innych sukcesów m.in.  
w konkurencji hodowlanej ATAMAN i AJTRA 
zasłużyli na tytuł Najlepszej Pary Hodowlanej 
Klubowej Wystawy Wyżów w Piotrkowie 
Trybunalskim w sierpniu 2011 r. Ponadto psy 
otrzymują wysokie oceny na krajowych wystawach 
m.in. w Zabrzu, Rybniku, Częstochowie, Będzinie, 
Chorzowie, jak również na wystawach 
międzynarodowych w Katowicach, Opolu  
i Wrocławiu. 
 

Poza osiągnięciami wystawowymi są również 
sukcesy użytkowe tj. Próby Polowe Wyżłów i Psów 
Myśliwskich Małych Ras zakończone dyplomem  
I stopnia. Suka AFRA, która dała początek całej 
hodowli, okazała się także „Najpiękniejszym Psem 
oddziału Bytom 2008” oraz „Najpiękniejszym Psem 
Ras Użytkowych”. – Prowadzenie hodowli wymaga 
odpowiedzialności i wiele wysiłku. Aby pies mógł 
brać udział w tego typu konkurencjach i wystawach 
potrzebne jest odpowiednie szkolenie. Bardzo ważne 
jest by wyćwiczyć u niego cierpliwość. Jest 
niezbędna, ponieważ konkurencje trwają często cały 
dzień. Ważna jest również wytrzymałość. Ta jednak 
w dużej mierze zależy od psychiki psa – mówi Karina 
Sus. Na wystawach  oceniany jest eksterier, czyli 
wygląd i kondycja psa w danym dniu oraz ruch.  
 

Wyżły ze względu na swój łowczy charakter 
biorą także udział w polowaniach. Psy państwa Sus 
są wykorzystywane w łowisku pana Lucjana, czasami 
gościnnie w innych miejscach na zaproszenie 
kolegów „po strzelbie”. Wszystkie pod tym względem 
są doskonale wyszkolone, co zostało potwierdzone 
dyplomami oraz certyfikatami użytkowości. 

 

CZTERY ŁAPY 
 

Posiadanie czworonoga to marzenie wielu  
z nas. Psy zazwyczaj są istotami pogodnymi  
i wiernymi, a jednocześnie to doskonali 
towarzysze człowieka. Mieć zwierzę to jednak 
wziąć na siebie odpowiedzialność za jego los: 
zdrowie, szczęście i wychowanie. 
Odpowiedzialność ta trwa nie jeden czy kilka dni, 
nie miesiąc, lecz przez całe psie życie. 
 

Wróćmy jednak do „Hubertowych Łowisk”. 
Początek hodowli to rok 2005. We wrześniu w domu 
państwa Sus zawitał pierwszy wyżeł. Była to suka 
AFRA z Osiedla Amelin z Ostrołęki. Od niej wszystko 
się zaczęło. Pierwszym krokiem było zarejestrowanie 
się w Związku Kynologicznym w oddziale Bytom. 
Jednak aby spełnić warunki hodowlane trzeba było 
przejść razem ze swoim pupilem przez szereg 
wystaw, egzaminów i konkursów zakończonych 
sukcesem. W końcu jednak suka AFRA stała się 
certyfikowanym psem użytkowym, a jej właściciele 
hodowcami. Z czasem pojawił się pierwszy miot,  
z którego 20 kwietnia 2009 r. przyszło na świat  
8 szczeniąt. W hodowli pozostał ATAMAN i AJTRA.  

 

Foto. Coraz częściej właścicielami wyżłów są osoby 
uprawiające sporty np. jogging, jazdę konną czy kolarstwo. 

Ciekawostką jest, że imiona psów muszą być pisane 
wielkimi literami. To wymóg Związku Kynologicznego.  

Na zdjęciu AFRA na podium. 
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E. J.: Rozumiem, że ich podstawowym celem jest  
zapobieganie rozmnażaniu  się, a tym samym 
zmniejszenie zagęszczenia w schroniskach. Czy 
te metody posiadają także inne zalety? 
A. T.-O.: Oczywiście, jedną z podstawowych zalet 
metod nieodwracalnych jest również zapobieganie 
chorobom narządów takich jak: ropomacicze, 
endometrioza, nowotwory, ciąże urojone, a także 
przerost prostaty u samców. Poza tym ograniczają 
agresywność zwierzęcia, a tym samym chęć do 
ucieczek. Jeśli chodzi o kocury, kastracja oznacza 
także koniec nieprzyjemnych zapachów. Tego typu 
zabiegi bardzo często przedłużają życie naszym 
czworonogom. Wykonywanie ich u zwierząt 
zdrowych związane jest z mniejszym ryzykiem,  
a powrót do zdrowia po zabiegu następuje znacznie 
szybciej, niż w przypadku kiedy interwencja 
chirurgiczna jest przeprowadzana w celach 
leczniczych.  
 
E. J.: A czy może Pani wymienić wady tej metody 
antykoncepcji? 
A. T.-O.: U kocurów po kastracji może (nie musi) 
wystąpić tzw. skłonność do syndromu urologicznego. 
Prawdą jest jednak, że tego typu syndrom może 
wystąpić również u kocurów niekastrowanych. 
Oprócz tego zwierzętom po zabiegu kastracji  
i sterylizacji należy zapewnić dietę niskokaloryczną 
przez okres 6 miesięcy, gdyż w tym czasie występuje 
u nich większa skłonność do tycia. Musimy 
zapomnieć o dokarmianiu „pod stołem”. 
 
E. J.: Powszechnie istnieje przekonanie, że 
suczki czy kotki muszą urodzić przynajmniej 
jeden raz w życiu dla zdrowia, czy to prawda? 
A. T.-O.: Wiadomo, że chęć pozostawienia po sobie 
potomstwa to jeden z podstawowych instynktów  
u zwierząt. Mimo to medycyna nie ma dowodów na 
poparcie tego rozpowszechnionego mniemania. 
 
E. J.: Czy prawdą jest, że sterylizacja może 
zmienić osobowość naszego pupila? 
A. T.-O.: Na pewno nie będzie to niekorzystna 
zmiana. Zwierzęta po zabiegu wręcz „młodnieją”. 
Ważne jest, aby opiekun nie dopuścił do nadmiernej 
tuszy. Zazwyczaj nasi pupile po zabiegu kierują całą 
swoją miłość na opiekunów, dzięki czemu stają się 
bardziej posłuszne. W przypadku kocurów właściciel 
pozbywa się także problemu uciążliwego „znaczenia 
terenu”, a psy poddane kastracji mogą stać się 
łagodne, ponieważ pozbyliśmy ich tzw. „hormonu 
męskości”, jakim jest testosteron. 
 
E. J.: Czy tego rodzaju zabiegi nie są 
okaleczaniem zwierzęcia? 
A. T.-O.: Wiadomo, że są to zabiegi chirurgiczne,  
a każdy zabieg to ryzyko. Jednak, jak już wcześniej 
mówiłam, dzięki temu zabiegowi można uniknąć 
różnych, a jakże częstych chorób związanych  
z układem rozrodczym. Zawsze lepiej usunąć zdrowe 
narządy, niż poddać zwierzę zabiegowi ratującemu 
życie, który niestety niesie większe ryzyko. Wybór 
mniejszego zła należy do opiekuna. 
 

Jedną z przyczyn narastającej liczby 
bezdomnych zwierząt jest ich niekontrolowane 
rozmnażanie. Na pytania dotyczące antykoncepcji 
wśród zwierząt odpowiada lek. weterynarii pani 
Agnieszka Tyrtania-Ostałowska. 
 
Ewa Jaruszowic: Jakie sposoby zapobiegania 
ciążom zalecane są czworonogom? 
Agnieszka Tyrtania-Ostałowska: W przypadku 
psów i kotów stosowane są dwa rodzaje metod 
antykoncepcyjnych, są to metody czasowe bądź 
trwałe. Metody czasowe to takie, które rozwiązują 
problem niechcianego potomstwa na jakiś czas, 
trzeba je więc powtarzać w odpowiednim momencie, 
aby były skuteczne. W chwili zaprzestania 
stosowania czasowych metod antykoncepcyjnych, 
płodność u naszego czworonoga powraca, natomiast 
w przypadku zastosowania metod trwałych nie ma 
takiej możliwości, ponieważ jest to zabieg 
chirurgiczny i nieodwracalny. 
 
E. J.: Jakie są rodzaje metod czasowych i jak się 
je stosuje? 
A. T.-O.: Do tego typu metod zaliczamy 
antykoncepcję iniekcyjną oraz tabletki. Niestety te 
drugie są tylko dla kotek, a ich stosowanie niesie ze 
sobą trudność, gdyż po podaniu tabletki kot może 
zwymiotować. Stosowanie metod czasowych ma 
uzasadnienie w przypadku gdy jesteśmy 
właścicielami psów czy kotów rasowych, ponieważ 
metoda ta pozwala nam dobrać dogodny czas na 
krycie. 
 
E. J.: Czy antykoncepcja hormonalna jest 
identyczna w przypadku kotek i suk? 
A. T.-O.: Stosowanie tego rodzaju antykoncepcji  
w przypadku suk i kotek różni się, gdyż cykl płciowy 
tych zwierząt jest odmienny. Suka ma dwie cieczki w 
ciągu roku (oczywiście mogą zdarzyć się odstępstwa 
od tej reguły). Antykoncepcję stosuje się tutaj po 
pierwszej cieczce, dokładny termin ustala lekarz. 
Natomiast w przypadku kotek antykoncepcja ma 
nieco inny charakter, gdyż kotki w okresie życia mają 
o wiele częstsze ruje niż ma to miejsce u suczek. 
 
E. J.: Jakie są wady metod czasowych? 
A. T.-O.: Przede wszystkim wymagają od właściciela 
dużej odpowiedzialności i dyscypliny  
w przestrzeganiu terminów podawania leków 
hormonalnych. W przypadku kotek podajemy je dwa 
do trzech razy w roku, natomiast u suk dwa razy. 
Nieprzestrzeganie określonych terminów powoduje, 
że metody te stają się nieskuteczne, a ruja pojawić 
się może bardzo szybko. 
 
E. J.: Jakie więc sposoby są najpewniejsze? 
A. T.-O.: Stuprocentową skuteczność daje 
sterylizacja i kastracja. Są to tzw. metody 
nieodwracalne. Polegają na chirurgicznym usunięciu 
macicy i jajników u samic oraz jąder u samców. 
Metody te są zalecane i promowane przez światowe 
organizacje związane z ochroną zwierząt. Poleca je 
Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt. 
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DIAMENTOWE PARY 
 

,,Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze 
umieć wziąć tę miłość  w ręce i przenieść przez 
całe życie” – pisał K. I. Gałczyński. Mamy wśród 
nas osoby, którym się to udało. Są ze sobą już 
ponad pół wieku. Zgodnie twierdzą, że miłość, 
szacunek i tolerancja są receptą na długi i 
szczęśliwy związek. Diamentowi Jubilaci z gminy 
Tworóg w tym roku obchodzili 60. rocznicę ślubu. 
 
Państwo Dynerowie z Brynka 

Kiedy pani Franciszka miała 10 lat, jej rodzina 
została zesłana na Syberię. To były trudne czasy. Po 
powrocie do kraju pan Dominik i pani Franciszka 
zakochali się w sobie i 6 maja wzięli ślub w kościele 
w Birczy w powiecie przemyskim. Na Śląsk do 
miejscowości Połomia przybyli w latach 
sześćdziesiątych w poszukiwaniu pracy. Oboje byli 
pracownikami Nadleśnictwa Brynek i prowadzili 
gospodarstwo. Tutaj też wychowali dwóch synów, 
którzy mieszkają z nimi do dziś. Pan Dominik 
twierdzi, że wspólna praca bardzo łączy, a tej nigdy 
im nie brakowało. 
 
Państwo Seniuk z Tworoga 

 Pan Zbigniew i pani Maria to emerytowani 
nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum 
Leśnego w Brynku. Pan Zbigniew w tym roku kończy 
87 lat. Pochodzi z miejscowości Tucznawa (obecnie 
Dąbrowa Górnicza), a jego żona pani Maria ma 83 lata 
i pochodzi z Krakowa. Oboje chętnie wspominają 
początki swojej miłości. Poznali się w Krakowie 
podczas studiów, ślub wzięli na drugim roku  
20 stycznia w krakowskim kościele pw. św. Anny. 
Państwo Dyner bardzo dobrze pamiętają ks. Jana 
Pietraszko, który wówczas udzielał im ślubu, a dziś jest 
kandydatem na Ołtarze.  
 

W Brynku nasi Jubilaci mieszkają od 1954 r.,  
a obecnie wśród mieszkańców brynkowskiego parku, 
są małżeństwem z najdłuższym stażem. Państwo 
Dynerowie doczekali się córki i syna, 3 wnuków  
i prawnuczki. Pani Maria z czułością wspomina 
prezent, który dostała od męża jeszcze w okresie 
narzeczeństwa: maleńkie pudełeczko  
z jedenastocentymetrowymi skrzypcami – rękodzieło 
wykonane przez pana Zbyszka, który przyznaje, że ani 
razu nie pokłócił się z żoną. Być może to sekret ich 
udanego związku? 
 
Państwo Olejarz z Połomii 

Pan Dominik w tym roku obchodził 88 urodziny, 
jego żona Franciszka ma 83 lata. Oboje  pochodzą  
z wioski Jasienica. Z uśmiechem opowiadają o 
początku swojej znajomości, która trwa właściwie od 
zawsze, ponieważ mieszkali po sąsiedzku. 

Pani Łucja (81 lat) i pan Michał Seniuk (88 lat) w 
Tworogu mieszkają od 15 października 2004 r. Oboje 
pochodzą z Zawidowa w powiecie zgorzelskim. 
Mieszkali tam prawie całe swoje życie, tam też się 
poznali i pokochali. Pan Michał wspomina jak pani 
Łucja przychodziła po mleko do gospodarstwa,  
w którym pracował, już wtedy wpadła mu w oko  
i serce. Ślub państwa Seniuk miał miejsce 27 marca 
w kościele pw. św. Józefa w Zawidowie. Dziś nasi 
Jubilaci doczekali się nawet dwóch praprawnuczek. 
Oprócz tego mają 3 dzieci, 6 wnucząt i 5 prawnuków. 
 

Wszystkie Pary przyjęły gratulacje od Wójta 
Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
w Tworogu. My również życzymy, aby każda kolejna 
rocznica wzmacniała ich związek. 
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 Uroczysta inauguracja odbyła się  
19 października, w rocznicę śmierci patrona 
szkoły. W wydarzeniu uczestniczył biskup Jan 
Wieczorek, który poprowadził mszę świętą  
a następnie pobłogosławił nową placówkę. 
Otwarciu szkoły towarzyszyło hasło-drogowskaz 
„Dobrem zło zwyciężaj”. 
 

Po co w Wojsce dwie szkoły podstawowe? – 
Dzieci i młodzież, którzy są wychowankami tego typu 
ośrodków, mają często problemy w nauce z przyczyn 
od nich niezależnych. Jest im trudno funkcjonować  
w szkołach masowych i dlatego wychodząc temu 
naprzeciw, w ośrodkach tworzone są w zależności od 
potrzeb – szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły 
ponad gimnazjalne. Do naszego ośrodka uczęszcza 
obecnie 50 uczniów w klasach II-VI. Chłopcy 
realizują taki sam program jak w każdej szkole 
podstawowej – wyjaśnia Siostra Dyrektor, Urszula 
Mroczek. Dodaje, że o konieczności prowadzenia 
szkoły w Ośrodku mówią odrębne przepisy. 
 

Mimo, że uczniowie uczą się tego, co rówieśnicy 
w szkołach masowych, są pewne różnice.  
W placówce w Wojsce mogą pracować nauczyciele, 
którzy oprócz przygotowania przedmiotowego mają 
wykształcenie w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.   

 
W planie lekcji jako  przedmiot obowiązkowy 

widnieje socjoterapia. - Zajęcia te mają na celu 
pomóc chłopcom w pokonywaniu w sobie agresji, 
radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami oraz 
wyrażać emocje we właściwy sposób. Jest to trudne  
i dlatego te zajęcia nie cieszą się sympatią, ale są 
bardzo potrzebne – zaznacza Siostra Dyrektor. 
Wymienia też liczne korzyści dla uczniów wynikające 
z otwarcia szkoły. Chłopcy są pod kontrolą przez cały 
dzień, łatwiej ich mobilizować do nauki, lepszy jest 
przepływ informacji między nauczycielami  
i wychowawcami Ośrodka. Dla prowadzących 
Ośrodek oznacza to jednak więcej obowiązków. – 
Trzeba tak organizować czas wolny i zajęcia, aby nie 
izolować chłopców od społeczeństwa lecz uczyć ich 
właściwych zachowań. Nie jest to łatwe zadanie, 
wymaga od wszystkich pracowników Ośrodka  
i szkoły wielkiej kreatywności i zaangażowania. 
Patrząc na niewielkie często sukcesy naszej pracy  

cieszymy się, że nasz wysiłek nie idzie na marne – 

mówi Siostra Dyrektor.   

NOWE ORGANY WKRÓTCE 
ZAGRAJĄ 
 

To był ważny dzień dla całej parafii. W piątek, 
14 października do tworoskiego kościoła dotarł 
pierwszy transport nowych organów. Ze względu 
na wielkość poszczególnych części, instrument 
musiał być wciągany wysięgnikami na chór  
z wnętrza świątyni. Na prośbę proboszcza,  
ks. Kazimierza Górala, w kościele zjawił się tłum 
mężczyzn chętnych do pomocy.  
 

Konstrukcję, za pomocą której organy zostały 
wciągnięte na chór, wykonał ZUK w Tworogu. 
Najcięższe elementy ważyły 250 kg. Drugi transport 
przewidziano na początek listopada. Instrument 
wykonała firma organmistrzowska z Olesna –  
H. Hober. Warto dodać, że nowe organy są dokładną 
kopią poprzednich, stworzonych przez firmę „Schlag 
und Söhne” w 1901 r. Z tego powodu zabiegano  
o wpis do Krajowego Rejestru Zabytków. Trwało to 
półtora roku, natomiast wybudowanie nowych zajęło 
rok i dwa miesiące. Podobno są w stanie działać 
przez 100 lat. Inwestycja, która kosztowała 220 tys. 
zł, wydaje się więc opłacalna.   

 

Nowy instrument składa się z mnóstwa części, 
które po przetransportowaniu na chór trzeba ze sobą 
połączyć. Montaż zajmie sporo czasu. Ks. Proboszcz 
przewiduje, że pierwszy raz usłyszymy dźwięk 
nowych organów przed Bożym Narodzeniem. Termin 
poświęcenia organów wyznaczy komisja w składzie: 
Henryk Hober – twórca instrumentu, ks. Franciszek 
Koenig z Kurii Biskupiej – odpowiedzialny za prace 
przy instrumentach w kościołach i prof. Julian 
Gembalski z Wydziału Zabytków z Katowic. 
Uroczystość odbędzie się w jedną z grudniowych 
niedziel podczas popołudniowego nabożeństwa. 
Biskup diecezjalny dokona poświęcenia, po czym 
odbędzie się uroczysty koncert organowy, na który 
już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 
 

DOBREM ZŁO ZWYCIĘŻAJ  
 

1 września na terenie Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Wojsce rozpoczęła 
działalność Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki.  
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FILMOWY TWORÓG  
 

Franz Waxman – zdobywca dwóch Oscarów, 
autor muzyki do ok. 150 filmów. Jeden  
z najwybitniejszych kompozytorów Hollywood. 
Urodził się na Górnym Śląsku w rodzinie 
żydowskiego przedsiębiorcy i przez pewien czas 
mieszkał w Tworogu. To tu jego ojciec Otto 
przeniósł się wraz z rodziną, by prowadzić fermę 
drobiu. Dziś, po ponad stu latach od urodzenia 
muzyka, powstaje biograficzny film. Jego 
fragmenty nagrywane są również w Tworogu.  
 

Ekipa filmowa pod przewodnictwem dra Marka 
Kosmy Cieślińskiego ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Filmowy Chorzów” dotarła do Tworoga 
na początku października. Film jest dokumentem 
fabularyzowanym ze scenami aktorskimi. Tytuł – 
„Bulwar Franza Waxmana” – nawiązuje do filmu, za 
który muzyk otrzymał Oscara („Bulwaru 
zachodzącego słońca”). Ma również obrazować 
trudną, zagmatwaną drogę Waxmana na szczyt. 
Premierę filmu zaplanowano na 24 lutego przyszłego 
roku w chorzowskim kinie „Panorama” w 45. rocznicę 
śmierci twórcy. Realizatorzy chcą żeby dokument 
trafił do śląskich szkół jako materiał dydaktyczny.  
Ma się również znaleźć w tworoskiej szkole.   
 

O Tworogu z czasów dzieciństwa Franza 
Waxmana, opowiadał realizatorom Fryderyk Zgodzaj. 
– Byliśmy przed szkołą, do której uczęszczało 
rodzeństwo Franza, w zespole pałacowo-parkowym 
w Brynku i na tworoskim dworcu, skąd rodzina 
Wachsmannów opuściła nasza gminę – relacjonuje 
lokalny historyk. Ekipa zainteresowała się także 
zabytkowym „szpitolem”, gospodą prowadzoną  
w czasach Waxmana przez Żyda Schötera  
i żydowskim domem modlitw, który mieścił się przy 
ul. Jankowskiego.    

 

A gdzie mieszkał młody muzyk? Wielu wciąż 
potrafi wskazać miejsce określane w Tworogu  
„kurnikiem”. Nazwa, która do dzisiaj funkcjonuje  
w lokalnym języku, jest żywą pamiątką po zaledwie 
dwóch latach jakie Waxman wraz z rodzicami  
i sześciorgiem rodzeństwa spędził w naszej gminie.  
 

Muzyk urodził się w dawnym Chorzowie 
(Königshütte) w 1906 r. Podobnie jak wielu innych 
wybitnych przedstawicieli Śląska, jego droga do 
sukcesu wiodła przez kolejne państwa – przez 
Niemcy, Francję aż do Stanów Zjednoczonych,  
a także niezliczone miejscowości – w tym przez 
Tworóg. Kiedy przeprowadził się do naszej gminy 
miał zaledwie 4 lata (było to na przełomie 1910  
i 1911 r.). Starsze rodzeństwo uczęszczało do 
tworoskiej szkoły. Wtedy rolę placówki pełnił budynek 
przy ul. Słowackiego  (dawniej Donnersmarck-
Straβe). Na tej samej ulicy znajdowała się 
prowadzona przez ojca Franza ferma drobiu.  
 

Otto Wachsmann był znany ze swego 
przedsiębiorczego zmysłu. Wielokrotnie zmieniał 
miejsca zamieszkania, a wraz z nimi branżę. Po 
epizodzie z fermą drobiu, rodzina przeniosła się  
z Tworoga do Wrocławia, a następnie Opola. Otto 
zajmował się tam kolejno prowadzeniem sklepu 
odzieżowego i skupem produktów metalowych. Nigdy 
jednak nie zajmował się muzyką. Mimo to jego syn 
Franz w wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na pianinie. 
Skąd muzyczny talent? Trudno powiedzieć. Możliwe 
jednak, że na wyostrzenie zmysłu słuchu miał wpływ 
wypadek jakiemu uległ w wieku 3 lat. Wylał się na 
niego garnek gotującej wody. Konsekwencją były 
problemy ze wzrokiem. Od tamtej pory Waxman 
musiał nosić silne okulary.  
 

W wieku szesnastu lat przyszły twórca został 
pracownikiem banku.  Jednak już pół roku później 
porzucił stabilną posadę i wyjechał do Drezna,  
a następnie Berlina kształcić się muzycznie.  
Z czasem trafił do jednej z najpopularniejszych 
orkiestr jazzowych w Europie, by w końcu ruszyć na 
podbój Hollywood.  

 
Skomponował muzykę m.in. do „Błękitnego 

Anioła”, „Narzeczonej Frankensteina”, „Filadelfijskiej 
opowieści”, czy „Bulwaru zachodzącego słońca”.  
W latach 50. należał do najbardziej cenionych 
kompozytorów Hollywood. Dowodem na to niech 
będzie fakt, że jego podobizna trafiła nawet na 
znaczki pocztowe.   
 

Informacje biograficzne na podstawie książki Marka 
Kosmy Cieślińskiego „Franz Waxman. Zdobywca Oscarów 
z Königshütte”. 

Foto. Ekipa filmowa przed budynkiem dawnej szkoły przy 
ul. Słowackiego. 
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Niewielu wiedziało, że ks. Christen był również 
nauczycielem akademickim – uczył teologii  
w Heidelbergu i prawdopodobnie Dreźnie. Czasami 
wspominał, że grał w Dresdener Staatsorchester jako 
wiolonczelista. Wszechstronnie utalentowany, wierny 
swoim ideałom, posiadający ogromną wiedzę dał się 
zapamiętać jako osoba, z którą można porozmawiać 
na każdy temat. Znany był również z tego, że nie był 
skłonny do uginania się pod dyktando władz. 

 
Gdy pewnego razu przygotowywał się do mszy 

św., do zakrystii weszła kobieta. Pozdrowiła go 
słowami „Heil Hitler”, zamiast zwyczajowo „Grüss 
Gott”. Słowo „heilen” znaczy także „uzdrawiać”, więc 
ksiądz zażartował mówiąc „nie wiedziałem, że Hitler 
jest chory”. Kobieta od razy zameldowała, że ksiądz 
kpi sobie z Führera. Niedługo później został 
aresztowany i wysłany do KL Auschwitz. Uratował go 
krewniak, który na froncie został odznaczony 
Krzyżem Rycerskim. Wedle zwyczaju każdy 
odznaczony mógł poprosić władze o coś 
nietypowego. On poprosił o wypuszczenie wujka  
z Oświęcimia.  

 
Aresztowania miały miejsce jeszcze kilka razy, 

również po wojnie. Wszystko przez niczym 
nieskrępowane wygłaszanie własnych opinii. 
Zamykano go w miejscowym areszcie, który 
znajdował się w gospodzie  pod nazwą „Hotel und 
Restaurant zum Schwarzen Adler”. Pokoje hotelowe 
służyły jako cele. Z okna jednego z nich, ksiądz 
widział swój dom, który w trakcie aresztowań był 
regularnie plądrowany. Jedna z opowieści mówi jak 
czekając na rozprawę, zagrał na fortepianie. Zrobił to 
w dosyć niecodzienny sposób, bo stojąc tyłem do 
fortepianu. Jeden z oficerów zauważył to i doceniając 
talent kazał wypuścić. 
 

Po wojnie w 1947 r. powrócił do zawodu 
nauczyciela. Uczył religii i języka angielskiego  
w szkole podstawowej w Tworogu. Zmarł 4 stycznia 
1951 r. Został pochowany po prawej stronie kościoła. 
Na nagrobku poza imieniem i nazwiskiem jest 
skromny podpis w języku łacińskim: „Hic requiescuit 
in Deo sacerdos professor” („Tu spoczywa w Bogu 
ksiądz profesor”). 

Fryderyk Zgodzaj 
 

 

 

KS. CHRISTEN – 
WSPOMNIENIE 
 

Indywidualista wierny swoim ideałom, za co 
wielokrotnie został aresztowany. Nauczyciel  
i duchowny, w pewnym okresie swego życia 
związany z Uniwersytetem w Heidelbergu. 
Spoczywa na przykościelnym cmentarzu  
w Tworogu. Ks. Victor Christen. Jak znalazł się  
w naszej gminie?  
 

Nasz bohater to wnuk tworoskiego nauczyciela. 
W roku 1850 powołano do szkoły 29-letniego Moritza 
Hawlitschka z Harbultowitz na stanowisko 
nauczyciela i administratora. Zmarł mając 89 lat  
w Brzegu, a został pochowany (prawdopodobnie na 
własne życzenie) w Tworogu. W księdze zgonów jest 
zarejestrowane Mauritius (Moritz) Hawlitschka zmarł 
21 XI 1910 r. Jego córka Marie wyszła za mąż za 
Josepha Christena. Oboje byli nauczycielami. 
Rodzina Christenów pochodziła z Gross Kunzendorf 
kr. Neisse – obecnie Sławniowice. Ojciec Josepha 
Johann posiadał bardzo dobrze prosperujący młyn 
stępowy (Stamfewerkbesitzer). Matka Tekla 
zajmowała się domem.  
 

Joseph i Marie osiedlili się w Sierotach. 
Tamtejsza szkoła została wybudowana w 1906 r. Na 
boisku szkolnym można jednak znaleźć pozostałości 
fundamentów starej szkoły wybudowanej przed 1804 
r. W niej właśnie mieszkał i pracował nauczyciel 
Joseph Christen. 20 czerwca 1876 r. na świat 
przyszedł jego syn – Victor Johannes Mauritius. 
Chłopiec utykał na prawą nogę. Wybrał zawód 
nauczyciela, jednocześnie poświęcając się 
kapłaństwu.  
 

Nie wiadomo dlaczego u schyłku swego życia 
ks. Christen znalazł się w Tworogu. Przeprowadził 
się do naszej gminy z Gliwic. Najwyraźniej 
postanowił powrócić na ziemię swego dziadka  
Hawlitschka. Zamieszkał w domu, który przepisała 
mu jego matka. Gdzie się znajduje budynek? Między 
Placem Wolności a ul. Jankowskiego stała stara 
drewniana karczma. Do karczmy przylegały stajnie 
dla koni podróżnych. Parcelę po stajniach kupił 
Hawlitschka. W 1906 r. przepisał ją swojej córce 
Marie, ta wybudowała murowany dom parterowy, 
który pod koniec lat dwudziestych jej syn podwyższył 
do stanu dzisiejszego. W 1934 r. budynek stał się 
własnością ks. Christena, który wówczas był 
nauczycielem szkoły średniej w Gliwicach. 
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WSPÓŁPRACA SP W WOJSCE 
Z BIBLIOTEKĄ GMINNĄ 
 

Październik to Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek. Z tej okazji  uczniowie klasy II i III z SP  
w Wojsce pod opieką swoich nauczycieli p. Bożeny 
Szeligi i p. Danuty Bery wybrali się na wycieczkę do 
Gminnej Biblioteki w Wojsce. 
 

Dzieci miały okazję zwiedzić bibliotekę, 
zapoznać się z pracą bibliotekarki, rozwinąć 
zainteresowania, a także pokolorować ilustracje do 
znanych bajek. Wielu zostało czytelnikami tej 
biblioteki. W dowód wdzięczności za miłe przyjęcie 
bibliotekarka, p. Danuta Stebel dostała laurkę. Dzieci 
z kolei doczekały się słodkiego poczęstunku. – Od 
dziś czytamy więcej, także młodszemu rodzeństwu. 
Kto nie ma rodzeństwa czyta lalkom i misiom – 
mówią dzieci.  
 

mężczyzn. Przedstawili się, a potem poznaliśmy  
prawdziwy temat spotkania: narkotyki. Pan Jacek 
przytoczył historię trzech kolegów. W przypadku 
jednego z nich styczność z narkotykami okazała się 
śmiertelna. Panowie zagrali też kilka swoich utworów. 
Po koncercie ruszyłyśmy po autografy i przeprowadzić 
wywiad – relacjonuje szkolna dziennikarka, Karolina 
Gatys.Jej koleżanka „po fachu”, Nikola Gorczycka 
przeprowadziła rozmowę z członkiem zespołu – 
Jackiem Chruścińskim. Dowiedziała się m.in.,  
że nazwa grupy to nawiązanie do filmu „Blues 
Brothers”, którym muzycy byli zafascynowani. 
Rozmawiali o opowiadaniach jakie pisze muzyk,  
o  przesłaniu koncertu, o życiuO – W naszej szkole 
bardzo często podczas różnych zajęć  nauczyciele  
i szkolny pedagog  rozmawiają z nami o szkodliwości 
nałogów, ale koncert „Bluesmobile Band” okazał się 
czymś nietypowym i dlatego treści w nim przekazane 
na pewno zapamiętamy – mówią Karolina i Nikola. 
 

CYRKOWCY Z BORUSZOWIC 
 

28 września świetlica OSP w Boruszowicach-
Hanusku zamieniła się w cyrkową arenę. Zawitał 
tam polsko-czeski cyrk „Adonis”.  
 

Publika była zachwycona. Już na samym 
początku pan Janek – magik, wywarł na dzieciach 
ogromne wrażenie. Najpierw na pustej patelni, ni stąd, 
ni  zowąd pojawił się śliczny, biały, czerwonooki królik. 
Zaraz potem iluzjoniści nauczyli nas specjalnego 
zaklęcia, dzięki któremu dzieciaki, poprzebierane w 
magiczne stroje Harry`ego Pottera i Hermiony, same 
zaczęły czarować.  
 

BLUESMOBILE BAND  
W BRYNKU 
 

W poniedziałek, 3 października Gimnazjum  
w Brynku odwiedził „Bluesmobile band”. Zespół 
gościł w szkole w ramach działań 
profilaktycznych mających na celu pokazanie,  
że można być muzykiem i nie ulegać nałogom. 
Koncert został zorganizowany przy współpracy z 
GOPS w Tworogu, który sfinansował wydarzenie.  
 

Zespół czynnie wspiera akcję profilaktyki 
antynarkotykowej grając koncerty dla młodzieży 
szkolnej. Dotarł również do naszej gminy. Jak dzień 
wspominają uczniowie? – Rano normalnie lekcje, 
kartkówki. Wydawać by się mogło, że nic się nie 
zdarzy. Na którejś przerwie dowiedziałam się, że ma 
być jakiś koncert. Wszyscy myśleli, że przyjedzie 
filharmonia, która raz w miesiącu u nas koncertuje. 
Na czwartej lekcji moja klasa miała matematykę.  
Z holu dobiegała głośna muzyka – rock i blues. Zaraz 
po dzwonku wybiegłam z klasy i razem z koleżanką 
poszłyśmy po aparat i dyktafon. Takiej okazji nie 
można było przegapić! Po ustawieniach technicznych 
naszego sprzętu, na „scenę” wyszło trzech dojrzałych 

Rodzice również mieli szansę wykazać się 
magicznymi umiejętnościami, zamieniając zwykłą, 
białą kartkę papieru w polską, a nawet amerykańską 
walutę.  Ta sztuczka najbardziej spodobała się 
pełnoletniej grupie oglądających, którzy po występie 
jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby mieć taką 
„magiczną maszynkę” we własnych domach.  

 
Następnie odbyła się mini dyskoteka, podczas 

której uczestnicy nieźle wyginali swoje ciała. Oprócz 
tego było jeszcze wiele innych zręcznościowych 
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GMINNE OBCHODY DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ  
 

To były pierwsze ogólnogminne obchody 
święta wszystkich pracowników oświaty. 
Zorganizowano je 20 października w SP  
w Boruszowicach. Centralną częścią programu 
było seminarium „Nauczyciel w pułapce szans  
i zagrożeń współczesnej edukacji”.  
 

Przed gośćmi wystąpiła dr Beata Ecler-Nocoń, 
która mówiła m.in. o nowych wyzwaniach 
wychowawczych, wobec których stoi nauczyciel  
w związku ze zmianami społecznymi. Następnie  
dr Katarzyna Gabryś poruszyła problem 
podmiotowości w wychowaniu. Na koniec wystąpiła 
dr hab. Beata Pituła, która opowiedziała o roli 
współczesnego pedagoga. Wszystkie prelegentki 
związane są z Uniwersytetem Śląskim. 
 

Podczas obchodów wręczono również Nagrody 
Wójta Gminy Tworóg. Otrzymały je: Danuta 
Wiśniowska – dyrektor SP w Boruszowicach, Bożena 
Cembrowska – dyrektor Gimnazjum w Brynku, Irena 
Mrówka – dyrektor Gminnego Przedszkola  
w Tworogu i Małgorzata Ziaja – dyrektor SP  
w Tworogu.  

 

i iluzjonistycznych pokazów. Dzieciaki mogły 
zamieniać kolory przedmiotów, coś wyczarować, 
rozwiązać śmieszną zagadkę czy też zobaczyć 
występ klauna. 
 

Tego dnia strażacka świetlica stała się miejscem 
pełnym magii, humoru, a przede wszystkim 
wyśmienitej zabawy. Wszyscy widzowie bawili się 
doskonale, a stało się tak za sprawą  pana Janka, 
który jest nie tylko doskonałym iluzjonistą, ale 
również człowiekiem z ogromnym poczuciem 
humoru. Podczas pokazów, jak to w cyrku, dostępny 
był popcorn i wata cukrowa. 

Monika Ziob 
 

PIERWSZAKI 
PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI 
 

Na ten dzień pierwszoklasiści czekali  
z niecierpliwością. Zdążyli już poznać swoją 
szkołę, kolegów a także prawa i obowiązki. 
Jednak do tego, by stali się pełnoprawnymi 
uczniami szkoły brakowało im ślubowania  
i pasowania na ucznia. To bardzo ważna 
uroczystość dla każdego pierwszaka i ich 
rodziców. Jest to swego rodzaju egzamin 
dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków 
ucznia. W gminie Tworóg uczniowskie 
ślubowania miały miejsce we wszystkich 
szkołach podstawowych. 
 
SP TWORÓG 
W Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu pasowanie na ucznia odbyło się  
13 października. Pani Dyrektor dotykając 
uczniowskich ramion laską przywiezioną przez Ojca 
Mazura z Ghany dokonała aktu pasowania. W szkole 
są dwie klasy pierwsze – w każdej po 17 uczniów. Na 
zakończenie na sali pojawił się wielki tort z numerem 
34 symbolizującą liczbę nowych pierwszoklasistów.  

SP BORUSZOWICE 
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach pierwszoklasiści zostali przyjęci do 
grona uczniów 10 października. Uroczystość odbyła 
się na nowej sali gimnastycznej. Pierwsza klasa liczy 
15 dzieci.  
 

SP WOJSKA 
Święto pierwszoklasistów w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce odbyło się 7 października. 
W gronie najmłodszych uczniów znalazło się  
14 dzieci.  
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Obsługi Placówek Oświatowych, Teresa Gansiniec. 
Wręczane były także nagrody dyrektora.  
 

Z ROGALEM I LAMPIONEM 
 

Z każdym rokiem marcinki w Wojsce 
przyciągają więcej osób. Tym razem na 
obchodach zjawiło się ponad 200 dzieci. 
Zainteresowanie zaskoczyło nawet 
organizatorów.  
  

Marcinki odbyły się 6 listopada. Jak co roku 
zaczęły się w kościele parafialnym występem dzieci  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce.  
Kulminacyjnym momentem dnia była krótka 
inscenizacja przedstawiająca fragment legendy. 
Przed tłumem pojawił się na koniu św. Marcin, który 
widząc zmarzniętego żebraka oddał mu swój płaszcz.   
Następnie korowód z kolorowymi lampionami 
przeszedł do sali „Pod Różą”, gdzie najmłodsi zostali 
obdarowani słodkimi rogalami. Kolejną atrakcją było 
przedstawienie pt. „Tajemnice skarbu na kurzej 
nóżce” przygotowane przez teatr „Trip” z Chorzowa. 
Na koniec spotkania rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny Wójta Gminy Tworóg. Tematem prac była 
jesień. Dzieci spisały się na szóstkę z plusem.  
I miejsce zdobyli Tomasz Tarnowski, Karolina 
Popielarz, Marcel Krok i Patryk Madej, II miejsce - 
Mateusz Sikora, Dawid Sikora, Wiktoria Błażytko. 
Marcel Błażytko i Jasmin Kaschuba, z kolei  
III miejsce - Magda Szkolik, Paulina Wójcik, Paweł 
Szkolik, Dawid Poremski i Szymon Lachowicz. Wiele 
prac wyróżniono.  

 
Organizatorzy: Wójt Gminy Tworóg, Rada 

Sołecka w Wojsce, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Wojsce i GOK w Tworogu dziękują Państwu 
Nowak, Markowi Brożyńskiemu, OSP w Wojsce, 
policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego  
w Tarnowskich Górach oraz wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu 
obchodów. Informują również, że dochód ze 
sprzedaży rogali zostanie przeznaczony na 
zakup upominków dla dzieci na dzień św. Mikołaja. 
  

 

NAUCZYCIELOM – STO LAT! 
 

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, 
w Gimnazjum w Brynku odbyła się akademia 
połączona z przyjęciem pierwszoklasistów do 
grona gimnazjalistów, czyli Dzień Kota. W Szkole 
Podstawowej w Wojsce również świętowano. Jak 
obchodzono w gminie Dzień Nauczyciela? 
 

– Zespół teatralny „Bez-Miary” przygotował 
wspaniałe przedstawienie. Mogliśmy się pośmiać,  
a także dowiedzieć, że rok szkolny dla nauczycieli 
jest za krótki, ponieważ nie mieści się w nim 
podstawa programowa, a uczniowie uważają, że jest 
za długi, bo po prosu nie mieści się w ich głowach. 
Okazało się także, że nauczyciel Gimnazjum w 
Brynku to dobrze wyposażona, dość skomplikowana 
maszyna. Wyposażona została bowiem w pełen 
komplet szpiegujący: nos – super czuły sensor dymu 
papierosowego, oczy – skaner ściąg i krzykliwych 
kolorów, uszy, czyli czujnik podpowiedzi i sygnałów 
telefonów komórkowych oraz w specjalną opcję 
MAMY CIĘ! Działającą na wchodzących  
i schodzących nieodpowiednimi schodami! – 
relacjonuje gimnazjalistka, Basia Maksymczak.  
 

W SP w Wojsce również było wesoło. – Oto jest 
scena – a na tej scenie będzie za chwilę 
przedstawienie! Pełne powagi, grozy i trwogi, bo wilk 
w nim pożre Kapturka nogi (O) – tymi słowami 
rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez 
uczniów. Spektakl został przygotowany przez 
uczniów klas 4-6 pod opieką pani Moniki Ziob oraz 
pani Grażyny Skowron. Inscenizacja wywołała  
u wszystkich niekończące się salwy śmiechu. 
Błyskotliwe, świetnie przez aktorów „podane” dialogi, 
żartobliwe hasła z reklam oraz doskonała, aktorska 
gra uczniów sprawiły, że sceniczna układanka 
przyniosła oczekiwany efekt. Widzowie śmiali się do 
łez, choć  nie zabrakło także  momentów 
„chwytających za serce”. Mali aktorzy życzyli 
wszystkim pracownikom oświaty dużo zdrowia, 
energii i wytrwałości, a nauczycielom realizacji 
swoich życiowych i zawodowych planów.  

 
W obchodach, zarówno w Brynku, jak i Wojsce 

uczestniczyli goście: wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder oraz dyrektor Zespołu 
 

Foto. Przysłowie mówi – jaki dzień św. Marcina, taka będzie cała 
zima. W tym roku słońca nie brakowało, czyżby przed nami 

łagodna zima? 
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Państwami partnerskimi, które biorą udział  
w realizacji tego przedsięwzięcia są: Turcja (Ankara), 
Hiszpania (Vigo), Szwecja (Atridaberg), Bułgaria 
(Pernik), Łotwa (Vandzene) i Polska (Tworóg). 
Pierwsza wymiana odbyła się w październiku. Był to 
wyjazd nauczycieli do Turcji, do miejscowości 
Amasya. Oprócz delegacji z Polski w spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele szkół z Hiszpanii, Szwecji, 
Bułgarii i Łotwy. Nauczyciele poznali specyfikę pracy 
dydaktyczno-wychowawczej tamtejszej szkoły, 
wymienili się doświadczeniami zawodowymi oraz 
mieli okazję doskonalenia języka.  
 

Według ustalonego harmonogramu kolejnym 
miejscem ma być Hiszpania, potem Szwecja, 
Bułgaria, Polska, a na końcu Łotwa. Szkoła  
w Tworogu będzie gościła uczniów i nauczycieli ze 
wszystkich partnerskich szkół w grudniu 2012 roku. 
Pani Dyrektor uważa, że mimo iż zorganizowanie 
całego przedsięwzięcia wymagało sporo pracy, to 
jednak było warto. – Doświadczenie zdobyte podczas 
realizacji poprzedniego projektu pokazuje, że polska 
szkoła może pracować bez kompleksów, gdyż pod 
żadnym względem nie ustępuje szkołom europejskim 
– mówi i dodaje, że dzieci z tworoskiej szkoły 
poradziły sobie z komunikacją, a wzajemne wizyty 
uczniów zakończyły się uściskami i pozostawiły wiele 
miłych wspomnień. Szkoła poradziła sobie z 
zadaniem, które wymagało dobrej logistyki. Efektem 
wspólnych starań i działań jest dobra współpraca, 
oparta na wzajemnej wymianie doświadczeń. 
 

ZABAWA PO NIEMIECKU 
 

5 października z okazji Dnia Języka 
Niemieckiego do Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach przyjechał samochód 
„Deutschwagen”. Co to takiego?  
 

Ogólnopolski  projekt „Deutsch-Wagen-Tour” 
promuje język niemiecki w Polsce. Honorowy 
patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.  Istotą kampanii jest pięć jeżdżących po 
Polsce oznakowanych samochodów z lektorami oraz 
rożnymi materiałami i sprzętem audiowizualnym. 

EUROPEJSKA SZKOŁA 
 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Śląskich w Tworogu przystąpiła do realizacji 
partnerskiego projektu szkół comenius. „Better 
Tourism, Better Future” (w języku polskim 
„Lepsza Turystyka, Lepsza Przyszłość”) to temat 
projektu, który w szkole będzie realizowany  
w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. 
 

Partnerski Projekt Szkół Comenius jest jednym  
z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej 
„Uczenie się przez całe życie”. Jest adresowany do 
szkół, przedszkoli, studentów kierunków 
pedagogicznych, nauczycieli i jednostek samorządu 
terytorialnego, a także do innych organizacji 
działających w obszarze edukacji na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym. Realizacja 
projektu polega przede wszystkim na wymianie 
uczniów i nauczycieli w obrębie szkół różnych krajów, 
a także na realizacji zadań i celów określonych  
w złożonym projekcie. Jego celem jest rozwijanie 
wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy  
o różnorodności kultur i języków europejskich oraz 
zrozumienie ich wartości. 
 

Mobilność programu obejmuje wymianę uczniów 
i kadry, a także tworzenie partnerstwa pomiędzy 
szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów 
oświatowych dla uczniów i nauczycieli. Szkoły 
chcące przystąpić do niniejszego projektu muszą 
wykazać się dużym zaangażowaniem. Jak twierdzi 
pani Małgorzata Ziaja, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tworogu, do projektu trzeba się odpowiednio 
przygotować, bardzo ważne jest umiejętne 
pozyskanie partnerów, którzy zgodziliby się na 
wymianę dzieci. – Nie jest to łatwy proceder. 
Pozyskiwanie partnerów zajęło nam około roku. 
Wszyscy partnerzy ze szkół europejskich wspólnie 
ustalają cele, zadania i tematykę projektu. 
Harmonogram zadań musi być rozłożony na dwa 
lata. Przygotowania do realizacji tego 
przedsięwzięcia dotyczą także uczniów. Na zajęciach 
z dziećmi zastanawiamy się nad tym co jest warte 
zarekomendowania szkołom partnerskim. W ramach 
edukacji regionalnej dzieci poznają zabytki, 
zdobywają wiedzę na temat regionu, województwa, 
gminy, czy miejscowości. Temat jest bezpośrednio 
związany z kształtowaniem poczucia tożsamości 
narodowej i regionalnej – mówi.  
 

Warunkiem zakwalifikowania się do programu 
jest uzyskanie akceptacji Agencji Narodowej dla 
złożonego wniosku, który podlega ocenie formalnej  
i merytorycznej. Szkoła w Tworogu otrzymała dla 
swojego projektu 89%, to wysoka ocena, dzięki której 
nasza szkoła mogła przystąpić do projektu – mówi 
pani Dyrektor. 
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Zespół chłopców nie dał żadnych szans rywalom 
z innych szkół. Gimnazjaliści z Brynka jako najlepsi  
w powiecie, reprezentowali powiat tarnogórski  
w zawodach rejonowych, gdzie zdobyli III miejsce. To 
ogromny sukces, bo pokonali szkoły o znacznie 
lepszej bazie sportowej. Zaznaczmy, że Gimnazjum 
w Brynku nie posiada własnej sali gimnastycznej  
i korzysta z boisk należących do ZSLiE w Brynku. 
Gratulujemy sukcesu obu drużynom. 
 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
MISTRZEM 
 

Pod takim hasłem, 4 października na 
tworoskim boisku szkolnym odbyła się I Gminna 
Impreza Rekreacyjna pod patronatem 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg. 
 

Celem imprezy jest propagowanie aktywnych 
sposobów spędzania czasu wolnego, a także 
integracja podczas gier i zabaw. Uczestnikami byli 
uczniowie ze szkół podstawowych w Tworogu  
i Boruszowicach. 
 

Większość przybyła w towarzystwie swoich 
rodziców. W programie było wiele atrakcyjnych 
rozgrywek sportowych. Zarówno dzieci, jak i dorośli 
mogli spróbować swoich sił w turnieju łuczniczym 
dzieci i młodzieży oraz wziąć udział w marszu  
z kijkami na orientację. Dużą dawkę sportowej 
rywalizacji zapewnił wszystkim mecz koszykówki. 
Zwycięzcą została drużyna z Boruszowic, która 
otrzymała tzw. puchar przechodni. Zobowiązała się 
tym samym do zaproszenia uczniów SP Tworóg do 
dalszej rywalizacji w zawodach, które odbędą się na 
nowej sali gimnastycznej w Boruszowicach. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Boruszowicką podstawówkę samochód 
odwiedził już po raz drugi. Z tej okazji uczniowie  
V i VI klasy przygotowali przedstawienie w języku 
niemieckim „Hänsel und Gretel” czyli „Jaś  
i Małgosia”, a uczniowie klas IV-VI  plakaty pod 
hasłem „Co jest typowo niemieckie?”. Po 
przedstawieniu miały miejsce zajęcia z lektorką, 
Małgorzatą Urlich-Kornacką. 
 

Były animacje językowe, gry, zabawy, konkursy. 
Wszystko odbywało się na nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej. – Pani Małgorzata przeprowadziła 
zabawy ruchowe z chustą animacyjną, a następnie 
zaprosiła uczniów do konkursu. Trzeba było  m.in. 
skomponować i zaśpiewać rap z okazji dzisiejszego 
dnia, zapamiętać jak najwięcej niemieckich 
rzeczowników. Najlepsze drużyny nagrodzone 
zostały dyplomami i nagrodami z logo projektu 
Deutsch-Wagen-Tour. Czas minął tak szybko, że nikt 
nie chciał rozstać się z panią z DW – relacjonuje 
nauczycielka języka niemieckiego, Ilona Pella-Bok. 
 

Z okazji Dnia Języka Niemieckiego szkolę 
odwiedził także Przewodniczący tworoskiej 
Mniejszości Niemieckiej – Bertold Kubitza. 
Nauczyciele dziękują Państwu Opara (Piekarnia  
w  Hanusku) za upieczenie pierników, które posłużyły 
do ozdobienia domku Baby Jagi. 
 

BRYNEK GÓRĄ! 
 

W tegorocznej, trzeciej edycji „Gimnazjady” 
startowało 13 zespołów dziewcząt i 14 drużyn 
chłopców. Reprezentacje Gimnazjum w Brynku 
spisały się wyśmienicie. Dziewczyny zajęły  
III miejsce, a chłopcy okazali się 
bezkonkurencyjni zdobywając I miejsce.  

 

RATOWNICY Z OSP 
 

Mimo, że jesień już w pełni, przypominamy  
o letniej inicjatywie strażaków z Tworoga. 30 lipca 
na terenie miejscowości zorganizowano  
II Międzygminne ćwiczenia ratownictwa 
przedmedycznego. 
 

Organizatorami i pomysłodawcami już po raz 
drugi byli członkowie OSP w Tworogu. Strażacy 
rozwiązywali test z wiedzy o ratownictwie 
przedmedycznym oraz brali udział w scenkach 
symulujących różnego rodzaju wypadki 
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również o bezpiecznym podróżowaniu samochodem 
z zapiętymi pasami. 

 
Na zakończenie dzieci spotkały się ze 

Sznupkiem – maskotką śląskiej policji, który 
sprawdził czego się nauczyły. Przedszkolaki 
otrzymały na pamiątkę odblaski, które mają 
wykorzystać podczas poruszania się po drodze,  
a policjanci laurkę.  

oprac. Teresa Adamczyk 
 

ORLIK POD CHOINKĘ 
 

Powszechnie wiadomo, że nieodzownym 
elementem zdrowego stylu życia jest sport.  Choć 
jest w naszej gminie wiele miejsc do uprawiania 
sportu, np. joggingu czy nordic walking, 
brakowało tak naprawdę boiska z prawdziwego 
zdarzenia. Lukę już wkrótce wypełni budowane  
w Tworogu boisko typu „Orlik”. Prace, które 
ruszyły pod koniec września, mają zostać 
zakończone już w pierwszej połowie grudnia,  
a więc tuż przed świętami Bożego Narodzenia.   
 

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 
jeszcze w czasie trwania poprzedniej kadencji  
z inicjatywy wójta, Eugeniusza Gwoździa. Teraz 
przyszedł czas na realizację. 7 września 
uprawomocniło się pozwolenie na budowę,  
19 września podpisano umowę i zaczęto działać.  
W przetargu wzięło udział 6 firm z całej Polski, 
wygrała firma MORIS-SPORT z Warszawy.  
 

Całościowy koszt budowy „Orlika” to ok. 1mln 90 
tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na łączną 
sumę 800 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego  
i Urzędu Wojewódzkiego. Na początku realizacji 
programu gminy mogły liczyć na zastrzyk finansowy 
w wysokości 666 tys. zł. Sytuacja ta zmieniła się 
jednak na korzyść niewielkich gmin. – Warto było 
czekać – mówi wójt. – W tej chwili mniejsze, a więc  
i biedniejsze gminy mogą otrzymać do 80 proc. 
wartości inwestycji, ale nie więcej niż 800 tys. zł. – 
wyjaśnia. Tak właśnie stało się w Tworogu. Oznacza 
to, że Gmina musi wyłożyć ze środków własnych ok. 
300 tys. zł. Sprawę poruszono na jednej z sesji 
nadzwyczajnych i jej realizacja przyjęta została 
niemal jednogłośnie. Pozostaje z niecierpliwością 
czekać na efekty prac.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

m.in. wypadek samochodu z udziałem kierowcy  
i kobiety w zawansowanej ciąży, pożar budynku  
i zawalenie się jego konstrukcji na jednego  
z ratowników oraz wypadek w zakładzie pracy gdzie 
strażacy musieli przejąć rolę pogotowia ratunkowego 
i udzielić pomocy medycznej poszkodowanej osobie. 
Scenki były bardzo realistyczne m.in. dzięki członkom 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Tworoga, którzy 
to wcieli się w symulantów. 

 

Celem inicjatywy jest podniesienie kwalifikacji 
strażaków-ratowników, wyłapanie błędów oraz 
integracja zespołów ratowniczych. Ćwiczenia trwały 
cały dzień, brało w nich udział 6 jednostek straży 
pożarnej: OSP Tworóg, OSP Koty, OSP Potępa, 
OSP Krupski Młyn, OSP Ożarowice i OSP 
Stolarzowice. Ćwiczeniom przyglądał się 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP  
w Tarnowskich Górach, młodszy brygadier Grzegorz 
Twardawa oraz Komendant Gminny, dh Joachim 
Soll. Sędziowali pod względem medycznym 
ratownicy medyczni: Błażej Śliwiński, Michał Kulik, 
Sebastian Bąbik; pod względem procedur 
ratowniczych strażacy: Sławomir Dramski, Wojciech 
Poloczek, Jacek Zygfryd. Uczestnicy, choć nie 
uniknęli błędów wykazali się wysokim 
profesjonalizmem działań. 
 

BEZPIECZNA DROGA DO 
PRZEDSZKOLA 
 

Pod takim hasłem 19 października w Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu, odbyło się spotkanie  
z policjantami Powiatowej Komendy Policji  
z Tarnowskich Gór. W trakcie spotkania omawiane 
były m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach i odpowiedniego zachowania się przy 
kontaktach ze zwierzętami. Policjanci przypomnieli 


