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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA 

Wkrótce kolejne warsztaty  
i wykłady organizowane  
w ramach Uniwersytetu III Wieku  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu. 

W piątek 16 marca o godz. 17 
odbędą się warsztaty filcowania. 

Tydzień później, 23 marca Barbara 
Izworska opowie o kolejnym 
ciekawym miejscu, tym razem 
Barcelonie. Wykład „Barcelona – 
wspaniały świat sztuki i piłki nożnej” 
rozpocznie się o godz. 17. 

13 kwietnia, również o godz. 17, 
odbędzie się wykład strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu. Spotkanie jest formą 
realizacji autorskiego programu 
OSP w Tworogu „Ratujemy – 
uczymy ratować”.  

Serdecznie zapraszamy! 

BERY 2012! 

Jak zapewnić sobie pomyślność na 
cały rok? Mieszkańcy Połomi  
i Wojski mają na to sprawdzony 
sposób – wystarczy zatańczyć  
ze słomianym niedźwiedziem.  

Kto stoi za karnawałowymi 
maskami? Zobaczcie w tekście 
„Wodzenie niedźwiedzia, czyli po 
naszymu bery”. Więcej na str. 9 
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– Zaprzyjaźniony z ołówkiem 
- Wędkowanie bez wody 
POD LUPĄ=================.=str.8 
– Panom wstęp wzbroniony 
– Wodzenie niedźwiedzia 
- Rosen montag 
KULTURALNIE================str.11 
– Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 4 
– Bal przebierańców w GOK 
– Disco w Boruszowicach 
– Śniegowy przyjaciel dzieci 
– XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski SP i Gimnazjów 
– Babiniec 2012! 
NA BIEŻĄCO=============.===.str.14 
– Zmiany w ZOPO 
– Na dziko 
– I półrocze w odmienionej SP w Wojsce za nami 
– Projekt OSP Koty dobiegł końca 
– Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 
– Sportowa lekcja 
– Z życia SP w Tworogu 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

ostatki już co prawda za nami, ale wciąż jest 
co wspominać. W wielu sołectwach organizowano babskie 
combry i bery, które, można powiedzieć, zdominowały 
ostanie dni karnawału. Relacje z wydarzeń znajdziecie 
w dziale „Pod lupą”.  

Kolejną okazją do wspólnej zabawy jest Dzień Kobiet.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu już po raz piąty 
zorganizowano „Babiniec”. Zobaczcie jak bawiły się 
mieszkanki gminy w dziele „Kulturalnie”. 

Z kolei „Prawnik” wyjaśnia czym jest wspólność majątkowa 
małżonków a także kiedy i w jaki sposób można podzielić 
wspólny majątek. W „Na bieżąco” piszemy po raz kolejny 
o problemie dzikich wysypisk, który w gminie wciąż 
istnieje. 

 Ponadto przedstawiamy wyniki konkursów, opowiadamy o  
wybitnych postaciach związanych z Tworogiem 
i przedstawiamy kolejnego „hobbystę”. 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

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 
Tomasz Głogowski, Michał Gowin, Jacek Klica,  

Eleonora Krywalska, Anna Rogala-Goj, Fryderyk Zgodzaj 
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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KURIER TABLICA 
ACTA 

Chcą cenzurować Internet, a nawet go zlikwidować – 
taka informacja lotem błyskawicy przemknęła zarówno 
w „sieci”, jaki w „realu” przez całą Polskę. Od wielu lat 
nic nie wzbudziło takich emocji. Przyznam, że sam 
byłbym wystraszony, gdybym zakładał, że 
komukolwiek mogłoby zależeć na ograniczaniu 
wolności w Internecie. Za zupełnie absurdalne 
uznałem od razu tezę, że takie zamiary ma Platforma 
Obywatelska. 

Pierwsza fala emocji minęła, a premier, jak wiadomo, 
zadeklarował, że nie będzie decyzji  
o ratyfikacji tego porozumienia przez Polskę, jeśli nie 
zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości. Politycy opozycji 
nadal wygadują głupoty o niecnych zamiarach Platformy, 
ale na nich lepiej machnąć ręką (wszak to nic nowego)  
i lepiej porozmawiać o konkretach. 

Wiele nieprawdziwych tez zostało już wyjaśnionych. 
Wielokrotnie podkreślano, że nie jest prawdą, iż nad 
porozumieniem pracowano w błyskawicznym tempie  
i w „konspiracji”. Prace trwały od lat, a to Polska była 
krajem, który w listopadzie 2009 domagał się 
procedowania nad dokumentem w trybie jawnym. Dzięki 
temu w kwietniu 2010 został on podany do wiadomości,  
a po jego ujawnieniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 11 maja 2010 skierowało treść umowy do 
konsultacji społecznych – w większości do organizacji 
zrzeszających twórców i właścicieli praw autorskich, ale 
także do kilku zrzeszających właścicieli portali 
internetowych. 

W zgodnej opinii ministerstw ACTA nie spowoduje 
konieczności dokonywania zmian w prawie europejskim 
ani polskim. Nie zmieni się nic w polskim prawie. Premier 
Pawlak wręcz stwierdził, że aktualnie obowiązujące  
w Polsce prawo jest bardziej restrykcyjne, niż zapisy 
ACTA. Po latach pracy nad dokumentem, trzy dni przed jej 
podpisaniem wybuchła gorąca dyskusja. To dobrze. 
Dyskusja zawsze jest wartością, szczególnie w obronie 
wolności. Zapewne gdzieś popełniony został błąd  
w komunikacji społecznej. Trzeba go naprawić. Oczywiście 
nikt nie udaje, że dyskutowane porozumienie nie jest 
kontrowersyjne. Wątpliwości wynikają np. z różnic 
systemów prawnych w krajach sygnatariuszy 
porozumienia – np. w USA sędzia odgrywa inną rolę  
w orzekaniu o złamaniu prawa, niżw krajach europejskich. 
Warto też podkreślić, że ACTA to porozumienie o walce  
z podróbkami, a sprawy związane z Internetem są tylko 
jego drobną częścią. 

Podczas konsultacji internautów z premierem młody 
człowiek zadał pytanie: „Dlaczego w ogóle uważacie, że 
należy kontrolować Internet?”. To zasadnicze pytanie.  
W wolnym demokratycznym państwie obywatel powinien 
być kontrolowany jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny 
jest do zapewnienia wolności innych osób.  

 

Jeżeli ktoś ukradnie mi na ulicy 100 zł będę oczekiwał, 
że policja będzie posiadała narzędzia, aby go 
zidentyfikować i odnaleźć. Jeżeli ktoś włamie się 
internetowo na moje konto bankowe i przeleje sobie 
z niego 100 zł będę oczekiwał dokładnie tego samego. 

Tomasz Głogowski

Do Redakcji  TWG Kuriera 

W poniedziałek 20 lutego około południa wybrałam się na 
spacer z dzieckiem. Okazało się, że ulice w centrum 
Tworoga (wokół kościoła oraz Plac Wolności) były 
zawalone topniejącym śniegiem. O ile samochody mogły 
sobie z tym poradzić, piesi mieli poważny problem. Wydaje 
mi się, że usunięcie zatorów śnieżnych i udrożnienie 
studzienek to nietrudne zadanie dla gminy, tym bardziej, 
że zima w tym roku była łaskawa. Centrum Tworoga to 
serce gminy, powinno być zadbane nie tylko pod 
względem estetycznym, ale przede wszystkim 
komunikacyjnym. Czy władze gminy biorą to pod uwagę? 

Mieszkanka Tworoga

Do Szanownej Mieszkanki Tworoga, 

Cieszymy się bardzo, że zauważalna jest poprawa estetyki 
naszej miejscowości i gminy. Jest to budujące 
i motywujące do dalszej pracy. Co do „Akcji Zima” 
informujemy, iż w wyniku podpisanej umowy prowadzona 
jest przez ZUK Sp. z o.o. w Tworogu. Uważamy, 
że prowadzona była na wysokim poziomie, lecz wszystkich 
błędów nie udało się niestety wyeliminować. W bardzo 
krótkim czasie spadły ogromne ilości śniegu, który zanim 
został usunięty ujeżdżono. Przyjmujemy Pani uwagę 
i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości nie 
dochodziło do podobnej sytuacji.  

Z poważaniem Władze Gminy Tworóg

ZAPRASZAMY! 

Kolejny, już czwarty semestr „Samstagkursu” 
organizowanego przez tworoską Mniejszość Niemiecką 
odbędzie się 25 marca. Zajęcia adresowane są do 
dzieci w wieku od 6 do 11 lat i będą się odbywać przez 
kolejnych 10 sobót. Kurs prowadzić będzie mgr Anna 
Lipka. Koszt – ok. 35 zł na ubezpieczenie dzieci. 
  

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” zamieściliśmy 
artykuł „Od klasyki do kolędy”, dotyczący koncertu  
w Boruszowicach. Animatorem wydarzenia był sołtys 
Marian Łuczak i Michał Ziob, a nie Łukasz Ziob jak 
napisaliśmy. Za błąd przepraszamy.  
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XVII sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 27 lutego 2012 r.: 

– Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia  
5 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu 
(Uchwała nr XVII/130/2012).  

– Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 
(Uchwała nr XVII/131/2012). 

– Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian  
w Statucie SP ZOZ w Tworogu (Uchwała  
nr XVII/132/2012). 

 
– Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian  

w Uchwale Nr XX/239/2004 Rady Gminy Tworóg z dnia 
14 października 2004 r. dotyczącej określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg 
(Uchwała nr XVII/133/2012). 

– Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu 
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie 
Tworóg (Uchwała nr XVII/134/2012).  

 
– Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg  
w 2012 roku (Uchwała nr XVII/135/2012).  

– Podjęto uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości,  
tj. działek stanowiących własność Gminy Tworóg 
położonych w Tworogu na działkę położoną 
Boruszowicach (Uchwała nr XVII/136/2012).  

 
– Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie w składzie 

Komisji ds. Społecznych Rady Gminy (Uchwała  
nr XVII/137/2012). Członkiem komisji został radny 
Wojciech Żebrowski. 

– Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianach w składzie 
Komisji Budżetowej Rady Gminy (Uchwała  
nr XVII/138/2012). Członkiem komisji został radny 
Wojciech Żebrowski, Przewodniczącą komisji 
została radna Zofia Rozbicka, 
Wiceprzewodniczącym komisji został radny Adam 
Lachowicz. 

 
– Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 (Uchwała  
nr XVII/139/2012).  

– Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy  
na rok 2012 (Uchwała nr XVII/140/2012).  

– Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska radnych Rady 
Gminy Tworóg w związku z wystąpieniem Pana Józefa 
Foxa na sesji w dniu 28.12.2011r. (Uchwała  
nr XVII/141/2012). 

 

W ROCZNICĘ LUTOWYCH 
WYWÓZEK 

Ostatnia sesja Rady Gminy zaczęła się w wyjątkowy 
sposób, bo przed Urzędem Gminy. W obecności radnych 
i sołtysów, przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek, 
wójt Eugeniusz Gwóźdź i z-ca wójta Klaudiusz Wieder 
złożyli pod pomnikiem znicze oraz wspólnie z Fryderykiem 
Zgodzajem wieniec, który został przez niego wykonany.  

Ten symboliczny gest to znak, że wciąż pamiętamy
o traumatycznych wydarzeniach sprzed wielu lat. W tym 
roku obchodzimy 67 rocznicę wkroczenia wojsk 
radzieckich do Tworoga. Szacuje się, że z lutowych 
wywózek do ZSRR co piąta osoba nie wróciła. Ile 
dokładnie ich było? Tego nie wiadomo, nikt nie prowadził 
rejestrówU  

SZKOŁA W WOJSCE 
ZAPRASZA 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
pragnie serdecznie zaprosić nauczycieli wychowania 
fizycznego wraz z uczniami na spotkanie z trenerem 
Marcinem Broszem oraz piłkarzami Piasta Gliwice, 
które odbędzie się 21 marca 2012 r. o godzinie 16.  

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub na stronie 
internetowej http://wojskazsp.edupage.org/. 

Zainteresowanych udziałem nauczycieli prosimy  
o kontakt z Dyrekcją szkoły.  

Krótka, ale wymowna uroczystość przed tworoskim 
pomnikiem przebiegła w ciszy i skupieniu, w refleksyjnej 
atmosferze.    
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KURIER PRAWNIK 
PODZIAŁ MAJĄTKU 
WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW 

Przepisy dotyczące majątkowych spraw małżeńskich 
zajmują pokaźną część Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego. Znaczenie tych regulacji jest niebagatelne. 
Chciałbym je Państwu w niniejszej publikacji pokrótce 
przybliżyć. 

Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej i nie zawrą 
umowy majątkowej małżeńskiej (potocznie zwanej 
intercyzą), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między 
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.  

Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, a także przed 
jego zawarciem, mogą przez umowę zawartą w formie 
aktu notarialnego modyfikować wspólność majątkową,  
np. ustanowić rozdzielność majątkową. W razie 
ustanowienia takiej rozdzielności każdy z małżonków 
zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem 
umowy, jak i majątek nabyty później.  

Wróćmy jednak do zdecydowanie najbardziej 
rozpowszechnionego ustroju majątkowego, jakim jest 
ustawowa wspólność majątkowa. Jak już wiemy 
powstaje ona z momentem zawarcia małżeństwa.  
Do majątku wspólnego wchodzą w szczególności: pobrane 
wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności 
zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku 
wspólnego, jak też dochody z majątku osobistego każdego 
z małżonków, inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie 
trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich. Jeżeli decydujemy się zatem na zawarcie 
małżeństwa akceptujemy fakt, że każde zarobione 
pieniądze, każda rzecz, którą kupimy są wspólne. 

Oczywiście jak w każdej regule są wyjątki od niej. I tak  
np. poza wspólnotą małżeńską pozostają składniki 
majątkowe nabyte przez dziedziczenie (spadek) czy też  
w wyniku otrzymanej przez jednego z małżonków 
darowizny. Nie ma zatem racji pracujący mąż, który 
twierdzi, że to on jest właścicielem majątku, a żona 
wychowująca dzieci żyje tylko na „jego garnuszku”. Do 
wypłaty otrzymywanej przez męża żona ma dokładnie 
takie samo prawo jak zarabiający mąż, wypłata stanowi ich 
wspólny majątek. Podobnie samochód, który mąż kupił 
sobie z wypłaty. Mimo iż tylko on widnieje w dowodzie 
rejestracyjnym, zgodnie z prawem żona jest jego 
współwłaścicielem.  

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden  
z małżonków nie może żądać podziału majątku 
wspólnego. Nie może również sprzedać swojego udziału  
w majątku wspólnym. Kiedy można podzielić wspólny 
majątek? Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. 
Kiedy to następuje? Między innymi w wyniku rozwiązania 
małżeństwa (np. przez rozwód), w momencie orzeczenia 
separacji, czy też ustanowienia rozdzielności majątkowej 
przez sąd. Można również w trakcie trwania małżeństwa 
rozdzielić majątek wspólny poprzez zawarcie stosownej 
umowy i notariusza. 

Najczęściej spotykane w praktyce podziały wiążą się 
z zakończoną wcześniej sprawą rozwodową. Skłóceni 
małżonkowie zwykle posiadali jakieś wspólne przedmioty, 
które ostatecznie chcą podzielić. Sprawy o podział majątku 
są trudne, nieraz zdarzają się sytuacje, w których sprawa 
się toczy o łyżeczki, doniczki i inne drobne przedmioty.  

Jeżeli chodzi o zasady podziału, to są one stosunkowo 
proste. Przepis mówi, iż udziały małżonków we wspólnym 
majątku są równe. Wystarczy zatem ustalić wartość 
składników i ją podzielić na pół. Niestety w praktyce 
problemem jest zarówno ustalenie wartości składników, jak 
również podział poszczególnych przedmiotów między 
byłych małżonków.  

Ciekawostką dla niektórych będzie możliwość ustalenia 
nierównych udziałów w majątku wspólnym. Każdy 
z małżonków może z ważnych powodów żądać, ażeby 
ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło 
z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich 
przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie
w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do 
powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także 
nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Z reguły uzasadnione 
jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym 
w wypadku zawinionego przyczynienia się małżonka do 
powstania tego majątku w mniejszym stopniu, niżby to 
wynikało z jego możliwości. Należy pamiętać, że nie tylko 
ekonomiczne przyczynienie się (np. pracą zarobkową), ale 
również osobiste starania dla zaspokajania potrzeb rodziny 
mają znaczenie dla ustalenia udziału w majątku wspólnym. 

Podział majątku wspólnego następuje zwykle przez 
orzeczenie sądu. Niewykluczone jednak jest dokonanie 
tego podziału za porozumieniem stron. Pamiętać należy, 
że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi 
nieruchomość, umowny podział powinien odbyć się 
u notariusza.  

Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, to wszczyna je 
na wniosek właściwy sąd rejonowy. Właściwość ustala się 
według miejsca położenia składników majątku wspólnego. 
Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. 
We wniosku wskazuje się co wchodzi w skład wspólnego 
majątku, proponuje się sposób podziału oraz jeżeli istnieją 
do tego podstawy, wnosi się o ustalenie nierównych 
udziałów.  

   adwokat Łukasz Frączek
www.kancelaria-fraczek.pl

 

Jeśli masz pytania do naszego prawnika, 
napisz do nas wiadomość na adres: 

twgkurier@poczta.fm 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
ZAPRZYJAŹNIONY Z OŁÓWKIEM 

Znamy go głównie jako znawcę dziejów Tworoga  
i okolic. Osobę, która zawsze ma coś ciekawego do 
powiedzenia. Tymczasem Fryderyk Zgodzaj ma 
również wiele do pokazania. Okazuje się, że jest 
świetnym rysownikiem – autorem setek portretów  
i pejzaży. Niektóre z nich stały się ilustracjami 
publikacji historycznych. 

Rysował od dzieciństwa, choć nie zdawał sobie sprawy,  
że jego rysunki mają jakąś wartość. Wszystko się zmieniło 
w pierwszej klasie, już w pierwszym tygodniu nauki. – 
Mieliśmy w domu narysować poznanego w „Elementarzu” 
psa Asa. W szkole jednak, kiedy nauczycielka zobaczyła 
mój rysunek, zrobiła awanturę – wspomina pan Fryderyk. 
Wychowawczyni najwyraźniej nie przekonana co do 
autorstwa rysunku, uznała, że to oszustwo, a rysunek 
wykonali rodzice. – Następnego dnia przyszedłem do 
szkoły z ojcem, żeby wytłumaczył sytuację. Nic to jednak 
nie dało. Dopiero kiedy na oczach nauczycielki 
narysowałem psa jeszcze raz uwierzyła, że nie 
oszukiwałem – mówi. W trzeciej klasie zmieniła się 
wychowawczyni. Nowa nauczycielka od razu poznała się 
na jego talencie. Chcąc maksymalnie zmobilizować 
chłopca do postępów była dla niego bardzo ostra. Każdy 
gorszy rysunek oznaczał automatycznie dwóję. – „Bo stać 
cię na więcej” słyszałem w uzasadnieniu – mówi.  
 

W 1968 r. Fryderyk Zgodzaj poszedł do wojska. O ironio, 
to właśnie koszary okazały się miejscem, w którym 
najwięcej tworzył. Na polecenie przełożonych wykonywał 
plakaty, afisze, a nawet szlak bojowy, który wziął udział 
w konkursie i zdobył II miejsce w 10 Sudeckiej Dywizji 
Pancernej. Po wyjściu z wojska rysunek odszedł na dalszy 
plan. Zainteresowania wróciły po długiej przerwie w latach 
90. Wtedy właśnie pan Fryderyk zaczął się interesować 
historią i zbierać m.in. stare fotografie przedstawiające 
okolice. Zauważył, ze ma w swoich zbiorach wiele zdjęć 
przedstawiających fragmenty budynków. Zainspirowany 
sięgnął więc po ołówek i na podstawie sfotografowanych 
fragmentów, odtwarzał całe budynki. Co ciekawe, niektóre 
z nich już nie istnieją w rzeczywistości lub zostały 
przebudowane np. urząd celny do pobierania tzw. myta, 
który stał przy ul. Koszęcińskiej (nie istnieje); tzw. bania 
przy ul. Lublinieckiej – wybudowana jako łaźnia zamkowa, 
a następnie przekształcona w piekarnię (nie istnieje), 
czy budynek obok krzyża na ul. Zamkowej w Tworogu 
(przebudowany). 

Pan Fryderyk przyznaje jednak, że najbardziej lubi 
rysować portrety. Ma ich setki. Narysował wielu swoich 
krewnych, znajomych (m.in. swojego dziadka, a także 
byłego wójta Andrzeja Eclera) i dziesiątki portretów 
historycznych. Jego twórczość została zauważona 
i doceniona. Na początku 2000 r. jego prace znalazły się 
na wystawie zbiorowej w Centrum Kultury „Karolinka” 
w Radzionkowie zatytułowanej „Budynki i miejsca 
sakralne”. 

Po skończeniu szkoły podstawowej nikt nie miał już 
wątpliwości, że ma talent. Krewni zaczęli nakłaniać 
rodziców do kształcenia syna w kierunku plastycznym. 
Wysłano nawet podanie do technikum plastycznego  
w Opocznie, jednak kiedy nadszedł termin egzaminów, 
ojciec zmienił zdanie. Uznał, że wykształcenie plastyczne 
to kiepski pomysł i niepewna przyszłość. Ostatecznie 
młody Fryderyk rozpoczął naukę rzemiosła, a plastyczne 
zamiłowania rozwijał równolegle. Wykonał m.in. szyld do 
warsztatu ojca oraz do cukierni Wiktora Gwoździa. 
Cukiernik wielokrotnie prosił również o pomoc przy 
dekorowaniu tortów, co zresztą młody plastyk  
z przyjemnością robił. Moment kiedy w pełni mógł się 
wyżyć artystycznie miał jednak dopiero nadejść. 
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Jego szkice były tam prezentowane m.in. obok prac 
znanych twórców (np. Wernera Lubosa). Fryderyk Zgodzaj 
wystawiał również portrety lokalnej szlachty na wystawie 
zbiorowej zorganizowanej przez starostwo powiatowe  
w pałacu w Nakle Śląskim. To prawdopodobnie tam jego 
rysunki zostały zauważone przez Arkadiusza Kuzio-
Podruckiego, historyka, publicystę i badacza dziejów 
śląskiej szlachty, który zaproponował mu współpracę.  
 

Wędkarstwo rzutowe polega na rzucaniu za pomocą wędki 
lekką muszką lub ciężarkiem do celu, którym są tarcze. 
Ocenie podlega celność lub odległość wykonywanych 
rzutów. Jest to dyscyplina, w której wykorzystuje się 
najważniejsze techniki wędkarskie: muchową 
i spinningową. 

Antoni Rogulski to znana postać w „świecie wędkarskim”. 
Jest instruktorem I stopnia wędkarstwa rzutowego 
i opiekunem ósmego rejonu, w skład którego wchodzi 10 
kół wędkarskich, a także Członkiem Komisji Młodzieżowej 
Okręgu Katowice. Od wielu lat zajmuje się dziećmi 
i młodzieżą z woj. śląskiego, ucząc ich podstaw tej 
dyscypliny i przygotowując do zawodów, a efekty jego 
pracy są widoczne na zawodach nie tylko krajowych, 
ale i międzynarodowych. Pan Antoni chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i umiejętnościami wędkarskimi prowadząc 
prelekcje połaczone z pokazami dla uczniów szkół. Jedną 
z takich prelekcji przeprowadził w tworoskiej podstawówce. 

Pokazy umiejętności wędkarskich rozpoczęły się o godz. 
10.30 w sali gimnastycznej. Pan Antoni wraz ze swoimi 
asystentami i członkami Koła PZW nr. 72 Zamet 
Tarnowskie Góry: Oliwią Kurdek (lat 16), Patrykiem 
Morawcem (lat 14) i Denisem Kurdą (lat 13) zaprezentowli 
kilka technik rzutów do tarczy oraz ćwiczenia z wędką,
przygotowujące do rzutów tzw. wahadełko. W pokazach 
uczestniczyli uczniowie i nauczyciele, a także goście 
obecni na sali: wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, 
przedstawiciele Koła PZW nr 116 Brynek: prezes Romuald 
Skrzypiec i komendant straży rybackiej Joachim Grzesiek 
oraz ks. Kazimierz Góral.  

Wszyscy chętni mogli popróbować swoich sił 
w wędkowaniu. Uczniowie ustawili się w kolejce. Swoje 
umiejętności wędkarskie pokazał również Wójt oraz 
przedstawiciele Koła PZW, a także dyrekcja szkoły. 
Okazało się, że to wcale nie jest takie proste. – Bez 
treningów ani rusz – mówi pan Antoni i dodaje, że aby 
dobrze opanować tę dyscyplinę sportową potrzebny jest 
również czas, wytrwałość i dużo dobrych chęci. I tego 
własnie życzymy wszystkim zainteresowanym tym 
ciekawym sportem. 

TWG KURIER - HOBBYSTA 

W 2003 r. Arkadiusz Kuzio-Podrucki wydał książkę 
„Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu”. 
Ilustracje do publikacji, dokładnie portrety lokalnej szlachty, 
wykonał na jego zlecenie właśnie Fryderyk Zgodzaj. 
Ponadto dwa jego szkice znalazły się w książce historyka, 
publicysty i autora wielu książek opisujących Górny Śląsk, 
Mariana Piegzy „Zgoda. Zarys dziejów osady, dzielnicy”. 
Talent plastyczny Fryderyka Zgodzaja wielokrotnie 
przysłużył się w Urzędzie Gminy. To on na podstawie 
dawnych pieczęci stworzył obowiązujące dzisiaj godła 
sołectw. Dodatkowo godło Połomi od podstaw zostało 
przez niego zaprojektowane. On również jest autorem 
tablicy wywieszonej w Urzędzie Gminy, na której widnieją 
nazwiska osób wpisanych do Gminnej Księgi Zasług.  

Więcej szkiców Fryderyka Zgodzaja można zobaczyć 
na naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl. 

WĘDKOWANIE BEZ WODY 

Wędkarstwo zazwyczaj kojarzy nam się z łowieniem 
ryb. Mało kto wie, że jest to również dyscyplina 
sportowa i choć jej nieodzownym elementem jest 
wędka, to w tym przypadku poradzimy sobie bez 
wody. 

We wtorek 21 lutego Szkoła Podstawowa w Tworogu 
gościła Antoniego Rogulskiego – działacza wędkarskiego 
PZW Okręgu Katowice i pasjonata wędkarstwa rzutowego. 
Początki tej dyscypliny sportowej w Europie sięgaja końca 
XIX wieku, natomiast w Polsce stała się znana około roku 
1950, kiedy to założono pierwszy Polski Związek 
Wędkarski. Na czym polega dyscyplina? 

Foto. Szkice Fryderyka Zgodzaja w jednej z publikacji. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
PANOM WSTĘP WZBRONIONY, 
CZYLI BABSKIE COMBRY 

Jak ostatki, to zabawa. A tej w gminie nie brakuje.  
Jak co roku w wielu sołectwach organizowano babskie 
combry.  

BORUSZOWICE 

W piątek 10 lutego w sołectwie Boruszowice-Hanusek po 
raz pierwszy, za sprawą niedawno reaktywowanego Koła 
Gospodyń Wiejskich, zorganizowano babski comber. 
Odbył się w restauracji „Hanusek” z inicjatywy 
przewodniczącej koła Ireny Wallach oraz jej zastępcy 
Jolanty Łuczak. 

Wstęp kosztował 30 zł. W menu znalazło się ciepłe danie, 
a na zakąskę kanapki i tymbaliki, oczywiście była także 
kawa i ciastko. Na babskim combrze w Nowej Wsi bawiło 
się 40 osób. Prawie wszyscy uczestnicy imprezy wystąpili 
w strojach karnawałowych. Wśród przebierańców znalazły 
się: kelnerki, fryzjerki, wampirzyce, a nawet Rzymianie. 
Pod karnawałowymi strojami można było doszukać się 
kilku mężczyzn, którym w ten właśnie sposób udało się 
dołączyć do bawiących się pań. Imprezowicze bawili się 
przy śpiewie i muzyce Magdy Janoszki. Było miło, 
karnawałowo i bardzo wesoło. Zabawa zakończyła się po 
północy, chętni mogli zapisać się nawet w dniu imprezy. 

POŁOMIA 

Już po raz trzeci babski comber odbył się w Połomi, 
w miejscowej świetlicy. Było jednym słowem, jak 
relacjonuje uczestniczka zabawy, bombowo! Organizacją 
zajmują się co roku członkinie działającej od kilku lat 
Grupy Kobiet Aktywnych. Tym razem ostatkowe spotkanie 
pań odbyło się w tłusty czwartek, 16 lutego. W zabawie 
wzięło udział ok. piętnastu mieszkanek Połomi. – Mamy 
nadzieję, że za rok będzie nas więcej – mówi 
przewodnicząca Grupy, Cecylia Pytlik.  
 

Pomysł okazał się trafiony i wzbudził sporo 
zainteresowania. W babskim combrze wzięło udział aż 110 
pań w wieku od 17 do 70 lat. Wstęp na imprezę kosztował 
25 zł. W menu znalazła się ciepła kolacja i, jak na 
prawdziwe ostatki przystało, tradycyjne pączki. Większość 
pań wystąpiła w karnawałowych przebraniach. W wesołym 
i skorym do zabawy gronie znalazł się również jeden pan, 
ale ponieważ był przebrany za piękną kobietę pozwolono 
mu zostać. O godz. 21 na uczestniczki combra czekała 
niespodzianka przygotowana przez OSP Boruszowice-
Hanusek. Strażacy podzielili panie na dwie drużyny. 
Zabawa polegała na przeprowadzeniu piłeczki 
pingpongowej przez wąż strażacki. Ten drobny element 
rywalizacji dostarczył wszystkim wiele radości. Zabawa 
trwała do północy. Zarówno organizatorzy, jak  
i uczestniczki mają nadzieję na powtórkę w przyszłym 
karnawale. W końcu comber to nie tylko okazja do 
zabawy, ale również babskich ploteczek. 

Imprezę przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z pomocą właścicieli restauracji Hanusek oraz rady 
sołeckiej. Fundatorem oprawy muzycznej był sołtys i Rada 
Sołecka. 

NOWA WIEŚ TWOROSKA 

W sobotę 18 lutego w budynku wielofunkcyjnym w Nowej 
Wsi odbył się już po raz piąty babski comber. Imprezę 
zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich.  

 Jak na babski comber przystało, panie zadbały 
o odświętny wygląd, niektóre nawet trudno było rozpoznać. 
Obowiązywał również zakaz wstępu dla panów, chyba że 
w wyjątkowych okolicznościach. Do takich można zaliczyć 
niezapowiedzianą wizytę grupy panów, którzy postanowili 
urozmaicić wieczór swoim muzycznym występem. 
Niespodzianka wywołała wiele radości, a zabawa dzięki 
temu wszystkim na długo zapadła w pamięć. Pozostaje 
z niecierpliwością czekać na powtórkę z rozrywki za rok.  
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WOJSKA 

Babski comber w Wojsce jest organizowany od wielu lat. 
Jest nieodzownie związany z wodzeniem niedźwiedzia.  
To właśnie na babskim combrze, który w sołectwie ma 
charakter balu przebierańców dla wszystkich, niezależnie 
od płci, mieszkańcy spotykają się, by wspólnie żegnać 
karnawał i zobaczyć symboliczne zabijanie niedźwiedzia. 
W tym roku zabawa odbyła się w poniedziałek 20 lutego 
jak zawsze w „Barze Myśliwskim”.  
 

Już z oddali słychać było akompaniament muzykantów, 
a każdy spotkany człowiek na odchodne otrzymywał od 
diabła małą pamiątkę w postaci pomalowanej sadzą 
twarzy. 

W tę rolę wcielił się Paweł Kluska. Psotny czarny 
charakterek jest nie tylko odpowiedzialny za brudzenie 
sadzą. Występuje zawsze kilka kroków przed resztą 
gromady i zapowiada pojawianie się korowodu. Z kolei 
o bezpieczeństwo, porządek iU wlepianie mandatów dba 
policjant, czyli Rudolf Noglik. Z wielkim koszem na datki 
maszeruje baba, czyli świetnie ucharakteryzowany Paweł 
Pawłowski.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA, CZYLI 
PO NASZYMU „BERY” 

Jak zapewnić sobie pomyślność na cały rok? 
Mieszkańcy Połomi i Wojski mają na to sprawdzony 
sposób – wystarczy zatańczyć ze słomianym 
niedźwiedziem. Bery, jak nazywany jest zwyczaj  
w naszej gminie, polegają na przemarszu barwnego  
i głośnego korowodu przez wieś i odwiedzaniu 
domostw, by zaprosić mieszkańców na ostatkową 
zabawę.  

Gospodarze w ramach podziękowania za odwiedziny 
rewanżują się wolnymi datkami lub poczęstunkiem. 
Korowód kończy swoją misję wieczorem na zabawie, 
podczas której dochodzi do symbolicznego zabicia 
niedźwiedzia – co oznacza według mieszkańców wsi 
definitywne zakończenie karnawału.   

POŁOMIA  

Bery w Połomi odbyły się w sobotę 18 lutego. Jak zdradzili 
nam członkowie sześcioosobowego korowodu, 
przygotowania rozpoczęły się już trzy dni wcześniej. 
Wszystko przez głównego bohatera, czyli misia, którego 
słomiany kostium wymaga wiele godzin ciężkiej, ręcznej 
pracy.  

Strój jednak, jak zaznaczają uczestnicy zabawy, jest 
bardzo ważny, wiąże się z nim pewien zwyczaj nazywany 
skubaniem niedźwiedzia. Gospodarze wierzą,  
że niedźwiedzim kostiumem należy nakarmić kury,  
co spowoduje, że będą lepiej niosły jaja. Dlatego każdy 
próbuje „uskubać” coś dla siebie. Żeby miś nie został 
„goły” w korowodzie często występuje poganiacz. Grupa  
z Połomi, tym razem bez poganiacza, spotkała się już o 7 
rano, żeby zdążyć o 10 wyruszyć w drogę. Trud się jednak 
opłacił.  

Wspomniani już muzykanci to akordeonista – Grzegorz 
Zdrzałek i perkusista – Mirosław Dziambor. No i miś, wielki 
i słomiany, z którym każdy chce zatańczyć, czyli Witold 
Piaścik. Tego jednak co roku czeka smutny koniec.  

Na zabawie o północy pojawił się myśliwy, który jednym 
strzałem symbolicznie zabija niedźwiedzia. Jest to 
definitywne zakończenie karnawałowych szaleństw. 
Zabawa została zorganizowana przez sołtysa i radę 
sołecką w połomskiej świetlicy. Przygrywał zespół „Bravo”. 

 WOJSKA 

Bery w Wojsce odbywają się zawsze w poniedziałek tuż 
przed środą popielcową. W tym roku wypadał 20 lutego. 
Przygotowania kostiumu rozpoczęły się już dwa dni 
wcześniej kręceniem słomy, czyli wiązaniem powróseł 
(jak zaznaczają uczestnicy zabawy najlepiej nadaje się do 
tego słoma jęczmienna lub żytnia).  
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W poniedziałek przebierańcy spotkali się już o 4 rano  
i dopiero cztery godziny później ekipa licząca osiem osób 
była gotowa do wymarszu. Kto wszedł w jej skład?  

Główną postacią był oczywiście ber, czyli niedźwiedź, za 
którego przebrał się Marcin Żyta. Tuż obok niego można 
było zobaczyć poganiacza, czyli Leszka Hospoda. 
Zatrzymywaniem samochodów, a nawet autobusów oraz 
wlepianiem mandatów zajął się Marek Pierończyk w stroju 
policjanta. 

W babę zamienił się Rafał Jaworek, a myśliwego, który 
podczas ostatkowej zabawy zastrzelił misia –  Arkadiusz 
Gładysz. W skład korowodu weszli obowiązkowo 
muzykanci: grający na bębnie Adam Pogrzeba,  
na akordeonie Marian Pelka i Andrzej Dressler  
z Teufelsgeige, czyli diabelskimi skrzypcami. 

ROSEN MONTAG 

Zwyczaj nazywany po polsku różanym poniedziałkiem 
jest ściśle związany z ostatkami. W Tworogu 
praktykowano go jeszcze przed wojną. Polegał 
na obcinaniu przez panie męskich krawatów.  

Panowie, którzy tego dnia byli zmuszeni pojawić się 
w pracy ze skróconym krawatem, nie mogli mieć do nikogo 
pretensji. W ten wyjątkowy dzień podobne psikusy były 
wręcz pożądane. Różany poniedziałek to jedna z ostatnich 
okazji do szaleństw, odwrócenia obowiązującego 
porządku, wprawienia codzienności w chaos. Ciekawostką
jest, że ta sama nazwa w niektórych sołectwach gminy 
była stosowana na określenie po prostu czasu ostatków 
(np. w Wojsce). 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Berom przyglądał się Hubert Jaworek – mieszkaniec 
Świniowic, który pochodzi z Wojski. 40 lat temu również 
występował w korowodzie jako policjant. Jak twierdzi nie 
zawsze misia zabijano, czasami aktem zakończenia 
marszu korowodu było ściągnięcie z niego kostiumu. 
Zawsze jednak odbywało się to podczas ostatkowej 
zabawy. Słyszał również, że dawniej zamiast słomianego 
niedźwiedzia ulicami Wojski szedł żywy, prowadzony przez 
mieszkańca sołectwa. Bery w Wojsce mają długą tradycję, 
organizowane były jeszcze przed wojną.  

Na zdjęciu widzimy, że dzisiaj również nie brakuje 
odważnych pań wyposażonych w nożyczki. Pracownice 
Urzędu Gminy obcinają krawat Fryderykowi Zgodzajowi.  

PROFILAKTYKA RATUJE ŻYCIE 

Zapraszamy po raz kolejny na 

bezpłatne badania mammograficzne 

finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Odbędą się 15 marca  
od godz. 9 rano w mammobusie  

przy Urzędzie Gminy (ul. Zamkowa 16). 

Zapisy pod nr tel. (42) 254 64 10 lub 517 544 004.  

Przypominamy, że do rejestracji telefonicznej należy 
przygotować nr pesel i nr telefonu. 

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać 
kobiety w wieku 50-60 lat (w roku 2012 

roczniki od 1943-1962), które przez ostanie 
2 lata nie miały wykonywanych 

refundowanych badań.  

Osoby biorące udział w badaniu  proszone są o 
przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
W 1871 roku został rabinem w Poznaniu. To tam rozwinął 
skrzydła jako kaznodzieja i zdobył szerokie uznanie. 
Ostatnie lata spędził w Berlinie, gdzie przeniósł się po 
1919 r.  

Bloch był czołowym członkiem Stowarzyszenia 
Niemieckich Liberalnych Rabinów. Działał w kilku 
towarzystwach naukowych. W 1903 roku był jednym 
z członków-założycieli Towarzystwa Popierania Nauki 
Judaizmu. W swoich pismach naukowych Bloch zajmował 
się przede wszystkim zagadnieniom religijno-filozoficznym 
oraz Kabałą. Pisał też prace nad historią Żydów 
w zachodniej części obecnej Polski, a zwłaszcza 
w Poznaniu. 

FRANZ WAXMAN 

HISTORIA, TRADYCJE, ZABYTKI 
TWOROGA, CZ. 4 

W poprzednim miesiącu zapowiedzieliśmy,  
że dokończymy opowieść Fryderyka Zgodzaja. 
Podczas wykładu zorganizowanego przez tworoską 
Mniejszość Niemiecką, lokalny historyk mówił  
o jednym z najstarszych budynków w Tworogu, czyli 
„szpitolu” oraz wybitnych postaciach związanych  
z miejscowością, które nazwał trzema orłami. 
Dowiedzmy się kim byli. 

ADOLF FRIEDRICH ZU HOHENLOHE-INGELFINGEN 

Pierwszym z zacnej trójki to wspomniany w poprzednim 
numerze „TWG Kuriera” książę Adolf Friedrich zu 
Hohenlohe-Ingelfingen (1797-1873 r.), który ufundował 
tworoski „szpitol”. Jego rodzina przybyła na Śląsk z rejonu 
Badenii-Wirtembergii. Ziemie te miała w posiadaniu już  
w XII w. Pierwszym, który osiedlił się na Śląsku był książę 
Friedrich Ludwig zu Hohenlohe, żyjący w latach  
1747-1818 r. Założycielem linii, w której rękach znalazł się 
m.in. Tworóg był jego młodszy syn – Adolf. Koszęcin  
i Boronów kupił w 1819 r., a Tworóg – w 1826 r. 

Dlaczego książę Adolf zasługuje na miano wybitnej postaci 
związanej z Tworogiem? Okazuje się, że w jego życiu 
zdarzył się bardzo ciekawy epizod warty podkreślenia. 
Mało kto wie, że kiedy na początku 1862 r. do dymisji 
podał się rząd Karla Antona von Hohenzollern-
Siegmanngen, pan tworoskich włości został wybrany na 
stanowisko premiera Prus. Po siedmiu miesiącach 
sprawowania władzy zastąpił go ówczesny poseł pruski  
w Paryżu, książę Otto von Bismarck, który później 
doprowadził do zjednoczenia Niemiec.  

PHILIPP BLOCH 

Kolejna ciekawa postać to Philipp Bloch (1841-1923 r.), 
który jako jedyny z prezentowanych postaci urodził się  
w Tworogu. Był znanym i cenionym historykiem i rabinem. 
Wybitnym przedstawicielem judaizmu reformowanego. 

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Bloch przez krótki czas pracował jako 
nauczyciel w Monachium. 

Ostatnim z trójki tworoskich orłów jest Franz Waxman 
(1906-1967 r.) – jeden z najwybitniejszych kompozytorów 
Hollywood. Autor muzyki do ponad 150 filmów i zdobywca 
dwóch Oscarów. Syn żydowskiego przedsiębiorcy urodził 
się w dawnym Chorzowie (Konigshutte) w 1906 r., a kiedy 
miał 4 lata przeprowadził się z rodzicami do Tworoga. 
Mieszkał przy ul. Słowackiego (dawniej Donnersmarck-
Straβe). Jego ojciec prowadził tam fermę drobiu. Choć nie 
trwało to długo, bo po 2 latach rodzina przeprowadziła się 
do Wrocławia, do dzisiaj miejsce to nazywane jest 
„kurnikiem”.  

W październiku minionego roku do Tworoga dotarła ekipa 
filmowa pod przewodnictwem dra Marka Kosmy  
Cieślińskiego ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Filmowy 
Chorzów”, kręcąca film dokumentalny poświęcony 
kompozytorowi. Tytuł „Bulwar Franza Waxmana” –
nawiązuje do filmu, za który muzyk otrzymał Oscara 
(„Bulwaru zachodzącego słońca”).  

Premierę zaplanowano na połowę marca tego roku 
w chorzowskim kinie „Panorama”. Więcej na temat Franza 
Waxmana można przeczytać w „TWG Kurierze” z 14 
listopada 2011 r. (nr 44). Archiwalne numery są dostępne 
na stronie internetowej www.twg-kurier.pl.   

Fryderyk Zgodzaj
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BAL PRZEBIERAŃCÓW W GOK  

W tym roku Karnawałowy Bal Przebierańców 
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w odbył 
się 9 lutego. Na sali pojawiła się m.in. biedronka, 
pszczółka, tygrysek, królewna, aniołek, superman  
i pirat.  
 

Impreza rozpoczęła się już o godz. 14. Uczestnicy 
dyskoteki sami wybrali sobie najmodniejsze przeboje. 
Hitem stał sie przebój Michela Telo „Ai Se Eu Te Pego”, do 
którego dziewczyny uczyły się układów tanecznych. Wśród 
najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się 
„Kaczuszki”. W przerwach między tańcami nie zabrakło 
gier i zabaw dla dzieci. Dyskoteka zakończyła się
o godz. 18. 

ŚNIEGOWY PRZYJACIEL DZIECI 

„Śnieg otulił ziemię całą, nadszedł wreszcie zimy czas. 
Wszędzie biało, wszędzie biało, wiele uciech czeka 
nas” – te słowa najlepiej oddają nieco spóźnioną, ale 
malowniczą zimę. Z okazji do zimowych szaleństw 
skorzystały dzieci z Boruszowic.  
 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Zabawa rozpoczęła sie o godz. 16. Najmłodsi przybyli 
wraz ze swoimi rodzicami. Były tańce, zabawy i konkursy  
z nagrodami. Nie zabrakło także słodkiego co nieco  
i karnawałowego „pokazu mody”, podczas którego każde 
dziecko miało okazję przedstawić się i zaprezentować  
w swoim odświętnym przebraniu. Na koniec dzieci mogły 
pochwalić się swoimi umiejętnościami muzycznymi  
w konkursie karaoke. Oprawę muzyczną zapewnił pan 
Eugeniusz Siwiec. 

DISCO W BORUSZOWICACH 

W środę 8 lutego w boruszowickiej filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej rozbrzmiewały dyskotekowe 
rytmy, przy których dzieci i młodzież z Boruszowic 
pożegnały tegoroczny karnawał. 

17 lutego w piątkowe popołudnie obok boruszowickiej filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej pojawił się uśmiechnięty, 
śniegowy bałwan. Mali czytelnicy wraz z panią 
bibliotekarką postanowili skorzystać z uroków zimy. –
Lepienie bałwana jest popularną zabawą i sprawia
dzieciom wielką frajdę, a przy tym daje możliwość 
aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu – mówi 
bibliotekarka. Praca nad bałwanem trwała około dwóch 
godzin mimo, iż chętnych do pomocy było sporo. Dzieci 
bardzo precyzyjnie podchodziły do tej czynności. Zabawa 
dostarczyła wszystkim wiele radości i zakończyła się bitwą 
na snieżki. 

XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW  

XXII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów za nami. Ta trzydniowa 
popołudniowa impreza zorganizowana wysiłkiem 
społeczności Gimnazjum w Brynku odbywała się od 28 
lutego do 1 marca w siedzibie szkoły i zgromadziła sporą 
rzeszę recytatorów. Najliczniej reprezentowana, bo aż 
przez  25 uczniów,  była grupa recytatorów ze szkół 
podstawowych z klas IV-VI. Liczną grupę stanowili także 
gimnazjaliści. Uczniowie przybyli ze szkół z najbliższego 
sąsiedztwa: Tworoga, Wojski, Boruszowic, Potępy, 
ale także z odległego Radzionkowa i wielu szkół 
tarnogórskich. W konkursie podczas trzydniowych zmagań 
wzięło udział około 50 recytatorów. 
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Organizatorów cieszy niezmiernie fakt, że w dobie 
komputerów i Internetu istnieją młodzi ludzie, którzy czują 
potrzebę odkrywania piękna poetyckiego słowa. Nieważne 
są zatem wyniki i zdobyte miejsca, najważniejsza jest 
wrażliwość uczniów, ich zaangażowanie, emocje włożone 
w poetycki przekaz. To z pewnością procentować będzie  
w przyszłości, to dobry patent na dorosłość. I to 
najważniejszy cel i efekt konkursu niezmiennie 
organizowanego przez Gimnazjum w Brynku już 12 raz,  
a w tym roku dodatkowo uhonorowanego patronatem 
Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 

Ta trzydniowa impreza nie byłaby możliwa do 
zorganizowania, gdyby nie finansowe wsparcie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu – fundatora nagród dla 
wszystkich uczestników oraz pomocy finansowej Rady 
Rodziców i sklepiku szkolnego Gimnazjum w Brynku. 
Profesjonalne jury natomiast organizatorzy zawdzięczają 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci  
i Młodzieży w Piekarach Śląskich oraz Powiatowym 
Młodzieżowym Domem Kultury im. H. Jordana  
w Tarnowskich Górach. 

Wyniki XII Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Brynek 2012 przedstawiają się 
następująco: 
Grupa najmłodsza (kl.  I-III) 
I miejsce: Emilia Kukofka SP nr 9 w T. Górach 
II miejsce: Błażej Opara SP w Boruszowicach 
III miejsce: Wiktoria Lemke ZSP nr 2 w T. Górach, Alicja 
Pluta  SP nr 9 w T. Górach 

Grupa młodsza (kl. IV-VI) 
I miejsce: Marta Kot SP nr 13 w T. Górach 
II miejsce: Olaf Łukomski SP nr 9 w T. Górach 
III miejsce: Dominika Rudka SP nr 5 w T. Górach 

Gimnazjum 
I miejsce: Grzegorz Czempik (Publiczne Gimnazjum nr 1  
w Tarnowskich Górach) 
II miejsce: Jadwiga Beśka (Publiczne Gimnazjum nr 1  
w Tarnowskich Górach) 
III miejsce: Mateusz Pyka (Gimnazjum im. O. Wrodarczyka 
w Radzionkowie), Karolina Gatys (Gimnazjum w Brynku) 

Organizatorzy: nauczyciele Gimnazjum w Brynku (Anna Rogala-
Goj, Eleonora Krywalska, Jacek Klica, Michał Gowin) 

BABINIEC 2012! 

Dzień Kobiet w naszej gminie jak co roku obchodzono 
hucznie i wesoło. W piątek, 2 marca, odbył się 
Babiniec. Impreza, która odbyła się już po raz piąty, 
przyciągnęła ok. 120 pań, które przy ciastku i kawie 
mogły pogawędzić, zasięgnąć porad kosmetycznych, 
dowiedzieć się jakie trendy panują we fryzjerstwie, 
kupić biżuterię i ozdoby, wysłuchać porad 
zdrowotnych i najzwyczajniej w świecie zrelaksować 
się przy muzyce Agnieszki Osieckiej oraz występie 
młodych tancerzy. 

Imprezę otworzyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu, Grażyna Chmiel. Następnie wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź, złożył wszystkim Paniom życzenia i wręczył 
kwiaty tym, które pomogły w organizacji imprezy, czyli 

Marii Lorenc, Alicji Gałbas, Halinie Olearczuk, Iwonie 
Borowiec, Magdalenie Żelazny, Barbarze Izworskiej, 
Renacie Kanawce, Róży Szczurak i Bożenie Wolwowicz. 
Dziękowano również lek. med. Andrzejowi Czubie za 
przeprowadzenie podczas Babińca prelekcji o profilaktyce 
i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Na koniec 
kwiaty wręczono pomysłodawczyni corocznych babskich 
spotkań – Joannie Leksy. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Po części oficjalnej i prelekcji lekarza, „baby” wysłuchały 
piosenek Agnieszki Osieckiej w recitalu „Śladami kobiet” 
oraz podziwiały występ zespołu tanecznego Demo 
działającego przy GOK w Tworogu. Dodatkowymi 
atrakcjami były kramy rozmaitości, na których czekały 
kosmetyki firmy Avon, garnki firmy Zepter oraz ręcznie 
robione ozdoby (również wielkanocne) oraz biżuteria. Na 
koniec rozlosowano 100 albumów „Skarby Gminy Tworóg” 
ufundowane przez Urząd Gminy oraz akcesoria kuchenne 
ufundowane przez firmę Zepter. Rozstrzygnięto również 
konkurs wiedzy o Zakładzie Fryzjerskim „Lorenc”
poprowadzonym przez Marię Lorenc.   

 Organizatorzy – Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu – dziękują za wspólną zabawę i już dzisiaj 
zapraszają na kolejny Babiniec.  
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
ZMIANY W ZOPO 

Pod koniec lutego dotychczasowa dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu, Teresa 
Gansiniec, przeszła na emeryturę. W Urzędzie Gminy 
w Tworogu pracowała 20 lat. Jak twierdzi, będzie jej 
brakować kontaktów międzyludzkich i szybkiego trybu 
życia do jakiego przywykła.  

– Miałem okazję współpracować z Teresą Gansiniec jako 
radny przez 4 lata (1998-2002) oraz od początku mojej 
kadencji na stanowisku wójta. Zawsze kompetentna, 
rzeczowa. Jednym słowem – fachowiec. Myślę, że była 
odpowiednią osobą na tym stanowisku. Następca ma 
wysoko postawioną poprzeczkę  – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Dodaje, że oświata, to trudne zagadnienie, 
wiążące się z ciągłym dokształcaniem i stawianiem czoła 
wielu problemom. – Jak słyszymy za pośrednictwem 
mediów, oświata jest na bieżąco reformowana, co wiąże 
się, jak w naszym przypadku, z reorganizacją oddziałów,  
a na skalę kraju również z zamykaniem placówek – mówi.  

Jak to się stało, że Teresa Gansiniec została dyrektorem 
ZOPO? Na początku kariery przez wiele lat zajmowała się 
czymś z pozoru niezwiązanym z oświatą. Przez pięć lat 
pracowała w handlu, a kolejne dwadzieścia spędziła  
w księgowości finansowej zakładu ZAMET w Tarnowskich 
Górach. Jak twierdzi, każde doświadczenie okazało się 
pomocne, kiedy rozpoczęła pracę w Tworogu.  

Jak trafiła właśnie do naszego Urzędu Gminy? Odpowiada 
krótko – Tak wyszło. Zostałam przyjęta na miejsce osoby, 
która wyjechała za granicę. Początkowo pracowałam  
w księgowości. Na stanowisko kierownika, a następnie 
dyrektora ZOPO zostałam wyłoniona w drodze konkursu. 
Pamiętam, że była spora konkurencja. W sumie o posadę 
ubiegało się piętnaście osób – wspomina Teresa 
Gansiniec.  

Ciekawostką jest, że w 1999 r. poprzez losowanie  
w zorganizowanym przez „Gazetę prawną” konkursie 
wygrała dla Urzędu Gminy samochód służbowy. – 
Pamiętam jak odbierałam go z salonu samochodowego  
w Warszawie – wspomina. Samochód służył pracownikom 
jeszcze w tym roku.  

W trakcie pracy, dokładnie w 2000 r., ukończyła studia 
magisterskie na kierunku ekonomia na Uniwersytecie 
Opolskim, specjalność – zarządzanie. W międzyczasie 
wspólnie z organem prowadzącym walczyła  
o unowocześnianie i modernizację placówek oświatowych 
na terenie gminy.  

– Trzeba przyznać, że warunki do nauki i nauczania 
znacznie się poprawiły w trakcie tych lat. Jest to zasługa 
udanej, partnerskiej współpracy pomiędzy mną  
a dyrektorami placówek, którą bardzo cenię – mówi. Nie 
wszystko jednak, jak zaznacza, zostało zrobione. Niektóre 
placówki, jak np. Przedszkole w Tworogu, nie zostały  
w pełni zmodernizowane. – Przyznaję, że z tego powodu 
czuję pewien niedosyt.  

Jej zaangażowanie i rzetelność zostały zauważone. 22 
lutego w Szkole Podstawowej w Tworogu odebrała medal 
uznania za jej zasługi, owocną współpracę ze szkołą przez 
wszystkie lata swojej działalności na stanowisku dyrektora 
ZOPO oraz za uczestnictwo we wszystkich ważnych 
uroczystościach szkolnych. Dokonano również wpisu do 
specjalnej szkolnej księgi, do której trafiają osoby ważne 
dla placówki. Na koniec podziękowano dotychczasowej 
dyrektor ZOPO gromkimi brawami i wiązanką kwiatów. 
W uroczystości wręczenia medalu wzięli udział: dyrektor 
szkoły Małgorzata Ziaja, wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek, 
przewodnicząca komitetu rodzicielskiego szkoły Kornelia 
Rabczyńska.  

Kto zajmie jej miejsce? Podobnie jak 20 lat temu na 
stanowisko zgłosiło się piętnaście osób. Po wstępnej 
weryfikacji zostało trzynastu kandydatów. „Szczęśliwa 
trzynastka”, jak można nazwać grupę, 29 lutego przeszła 
test i rozmowę kwalifikacyjną. Ostatecznie na  stanowisko 
Dyrektora Zespołu Obsługi  Placówek  Oświatowych 
w Tworogu,  została wybrana Pani  Joanna  Azizi 
z Piekar Śląskich. Wykazała  się odpowiednimi 
kwalifikacjami i podczas postępowania konkursowego 
uzyskała największą łączną ilość punktów. 

NA DZIKO  

O dzikich wysypiskach pisaliśmy już niejednokrotnie 
na łamach „TWG Kuriera” (np. „Pieniądze wyrzucone 
w śmieci” – nr 39 z 9 maja 2011 r.; „Śmieci po 
nowemu” – nr 42 z 12 września 2011 r.) nie 
wspominając o tym, że na bieżąco informujemy 
również o segregacji odpadów. Niestety, wielu ludzi 
wciąż traktuje zielone tereny jak łatwy i tani sposób na 
pozbycie się śmieci.  

Dzieje się tak chociażby wokół jednego z bardziej 
urokliwych zakątków Tworoga – skwerku przy firmie ATS, 
na drodze do Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”.  
Obserwatorzy nagannego zwyczaju wyrzucania gdzie 
popadnie papierków, butelek, puszek, plastików itp. mówią 
wprost – Im cieplej, tym więcej amatorów pieszych 
wycieczek, a co za tym idzie, więcej śmieci. Aż strach 
pomyśleć co będzie wiosną. 
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Skwerek, o którym  mowa powstał pięć lat temu. Jego 
zagospodarowaniem zajęły się firmy działające na terenie 
gminy (ATS, Boblex, Dreftar, Top-Drew.) oraz Zakład 
Usług Komunalnych w Tworogu. Co roku skwerek jest 
udoskonalany i unowocześniany. Dbają o to wymienione 
firmy, choć nie muszą. Jak twierdzi przedstawiciel firmy 
ATS, robią to, bo chcą, żeby okolica wyglądała schludnie i 
atrakcyjnie. Niestety ich wysiłki wciąż są wystawiane na 
próbę. Dwa lata temu na mostku łączącym dwa brzegi 
Brzeźnicy zamontowano trzydzieści lampek solarnych, 
które nocą oświetlały teren. Po dwóch tygodniach 
wszystkie co do jednaj zaginęły w niewyjaśnionych 
okolicznościach (zdj. powyżej). Niemal codziennie 
pracownicy zbierają reklamówkę śmieci. Złodziejstwo i 
kompletny brak świadomości ekologicznej – czy to ma być 
nasza wizytówka? 

Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica” i okolice są 
rzeczywiście atrakcyjnym miejscem na spacery, wycieczki 
rowerowe, jednym słowem odpoczynek. W dużej mierze 
jest to teren reprezentatywny, a przecież przyrodę 
traktujemy jako jeden z naszych największych atutów. 
Robienie pod krzakami i drzewami składowisk butelek  
po piwach, opakowań po chipsach czy papierosach, to 
„strzelanie sobie w kolano”. Niszczymy w ten sposób 
nasze największe bogactwo. 

I PÓŁROCZE W ODMIENIONEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W WOJSCE ZA NAMI  

Nasza placówka jest szkołą nowoczesną, w ostatnim 
czasie szybko się rozwijającą i w ogromnej mierze 
dostosowaną do potrzeb, jakie stawia przed 
najmłodszym pokoleniem otaczający nas świat.  

W szkole naprawdę wiele się działo. Do najciekawszych 
wydarzeń należały: I Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 
Pasowanie uczniów kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, 
Halloween, Dzień Marii Skłodowskiej-Curie, Światowy 
Dzień Pluszowego Misia, Dzień św. Marcina, Jasełka  
i hucznie obchodzony Dzień Babci i Dziadka.  

W naszej pamięci w sposób szczególny utrwalił się Dzień 
Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie poczuli się tego dnia 
jak prawdziwi chemicy, zabarwiali probówki, doprowadzali 
do wybuchu wulkanu, ściągali odciski palców... To było dla 
wszystkich niezapomniane przeżycie. 

Dodać należy, iż uczniowie naszej szkoły często biorą 
udział i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i zawodach sportowych. Szkoła uczestniczy 
ponadto w programie „Owoce w szkole” i „Szklanka 
mleka”. 

Chcielibyśmy podkreślić, iż w naszej szkole dzieci uczą się 
w mało licznych klasach, w związku z czym mamy czas na 
indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc naprzeciw 
jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też 
napotykanym trudnościom. 

Ponieważ rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym 
wydarzeniem w życiu każdego dziecka, zapraszamy dzieci 
pięcio- i sześcioletnie wraz z rodzicami na zajęcia otwarte,  
które odbędą się 15 marca 2012 roku w godzinach od 9
do11. Zgodnie z programem „Sześciolatek w szkole”  
chcemy pokazać, że nasza szkoła jest przyjazna dziecku 
i zachęcić do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wojsce informuje, że 
rozpoczął się już nabór do klasy pierwszej dzieci 
z rocznika 2005 i 2006 na rok szkolny 2012/2013.  Zapisy 
przyjmowane są w sekretariacie szkoły codzienni od 
godz. 8 do 15. 

Zespół ds. Promocji Szkoły

PROJEKT OSP KOTY DOBIEGŁ 
KOŃCA 

Działaj Lokalnie VII – „Świadomi zagrożenia” – projekt 
realizowany z pozyskanych środków finansowych 
z forum Młodzieży Samorządowej Gierałtowice dobiegł 
końca. 23 lutego o godz.17 w sali Izby Leśnej 
Nadleśnictwa Brynek został oficjalnie zakończony 
i podsumowany. Realizowała go Ochotnicza Straż 
Pożarna Koty. 

– Uczestnictwo dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
w warsztatach udowodniło, że warto „inwestować” 
i mobilizować do współpracy z innymi. Dało również 
możliwość wymiany doświadczeń  i nawiązania nowych
znajomości. Ponadto warsztaty było po prostu fajną 
zabawą i pożytecznie spędzonym czasem. Ćwiczenia 
z udziałem naszych jednostek pokazały z jakimi 
zagrożeniami możemy się spotkać – mówi prezes OSP 
Koty Joachim Soll.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Uczestnicy brali również udział w szkoleniach 
zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Katowicach.  

Sporą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, okazał się 
św. Mikołaj w wersji strażackiej, który odwiedził również 
dzieci w Ośrodku Wychowawczym w Wojsce. – 
Zadowolenie dzieci było najlepszą nagrodą za cały trud  
w realizacji projektu – zaznacza Joachim Soll.  

Podsumowaniem było zdanie testów z wiedzy pożarniczej  
i nie tylko. W nagrodę każda jednostka otrzymała 
podziękowanie za udział w projekcie i piłki do gry w „nogę” 
– To dlatego, że planujemy w okresie wakacji 
przeprowadzić turniej piłki nożnej i ręcznej – mówi prezes. 

OSP w Kotach dziękuje wszystkim, którzy pomogli  
w realizacji projektu: Państwowej Straży Pożarnej  
w Tarnowskich Górach, Komendzie Policji w Tarnowskich 
Górach, Ratownictwu Medycznemu w Tarnowskich 
Górach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach, Nadleśnictwu Brynek; a najbardziej 
wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie, bo 
bez nich nie zrealizowano by zadań.  

GMINNE ELIMINACJE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
WIEDZY POŻARNICZEJ 

28 lutego w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tworogu 
odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
oraz rozdanie nagród laureatom gminnych eliminacji.  

Poniżej przedstawiamy wyniki:  
pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 
I miejsce  – Paweł Michalski, OSP Tworóg  

druga grupa wiekowa (gimnazja): 
I miejsce – Karol Ziob, OSP Boruszowice-Hanusek  
II miejsce – Michał Belik, OSP Boruszowice-Hanusek  
III miejsce – Wojciech Moc, OSP Tworóg 

trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 
I miejsce – Damian Belik, OSP Boruszowice-Hanusek  
II miejsce – Mirosław Ziaja,  OSP Koty  
III miejsce – Anna Soll, OSP Koty 

Fundatorem nagród był Urząd Gminy Tworóg.  
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się zdobywcy 
pierwszych miejsc. Gratulujemy! 

SPORTOWA LEKCJA 

2 marca w Szkole Podstawowej w Boruszowicach po raz 
pierwszy w naszej gminie zostały zorganizowane zawody 
sportowe – Minipiłka Ręczna w kategorii chłopców. Było to 
możliwe dzięki wybudowanej nowej sali gimnastycznej. 
W zawodach tych wzięły udział reprezentacje chłopców ze 
szkół naszej gminy (SP Wojska, SP Tworóg i SP 
Boruszowice). Ogromną atrakcją było pojawienie się  na 
zawodach czynnego zawodnika – piłkarza ręcznego Klubu 
NMC POWEN ZABRZE – Dariusza  Mogielnickiego. 
Sportowiec przeprowadził z uczniami krótki trening,
a także dał wiele cennych wskazówek pomocnych 
podczas gry. Sędziował również wszystkie mecze. 
I miejsce zdobyła SP w Tworogu, II miejsce SP 
w Boruszowicach, a III – SP w Wojsce.  

Dariusz  Mogielnicki na koniec przygotował dla 
najlepszych zawodników z każdej drużyny nagrody 
(klubową czapkę i szal oraz bilet na mecz z udziałem 
reprezentantów Polski). Dużym sukcesem jest zdobycie 
przez ucznia naszej SP w Boruszowicach – Michała 
Gawlika specjalnego wyróżnienia w postaci tytułu 
„Najlepszy zawodnik i strzelec Turnieju”. Gratulacje!  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Z ŻYCIA SP W TWOROGU 

W ostatnim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tworogu udowodnili, że sport jest ich mocną stroną. 

14 lutego w szkole odbył się Finał Gminny Tenisa 
Stołowego. W kategorii dziewcząt indywidualnie: I miejsce 
zdobyła Anna Mazur z SP w Tworogu, II – Karolina Lis 
z SP w Tworogu, III – Paulina Janoszka z SP w Tworogu. 
W kategorii chłopców indywidualnie: I miejsce zdobył 
Łukasz Chmiel z SP w Tworogu, II – Kamil Kandzia z SP w 
Tworogu, III – Patryk Kozub z SP w Tworogu. Drużynowo 
w kategorii dziewcząt I m. zdobyła Szkoła Podstawowa w 
Tworogu, a II – Szkoła Podstawowa w Boruszowicach. 
Drużynowo w kategorii chłopców I – dobyła Szkoła 
Podstawowa w Tworogu, II –  Szkoła Podstawowa 
w Boruszowicach, a III – Szkoła Podstawowa w Wojsce.  

23 lutego w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się 
Gminny Turniej Koszykówki Szkół Podstawowych. 
Drużyny dziewcząt i chłopców naszej szkoły zdobyły 
I miejsca. II miejsce zajęła SP w Boruszowicach, a III – SP 
w Wojsce. Ponadto uczeń z tworoskiej „podstawówki” –
Filip Szeląg zajął I miejsce w X Turnieju Łuku 
Tradycyjnego (Toszek 2012).                                 


