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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 

DECYZJA 
NIEODWOŁALNA 

Mimo że decyzja już zapadła, 
emocji wciąż nie brakuje, a wręcz 
jest ich coraz więcej. O likwidacji 
oddziału (klasy) w Gimnazjum w 
Brynku władze gminy mówiły już od 
roku, jednak im bliżej zapowiadanej 
reorganizacji, tym więcej 
niedomowień i niepotrzebnych 
spięć.  

Rodzice nie chcą się pogodzić  
z nową sytuacją i starają się 
wpłynąć na władze, by te zmieniły 
swoją  decyzję. Wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź, tłumaczy jednak, że nie 
może postąpić inaczej i nie wynika 
to z jego złej woli. Więcej na ten 
temat na str. 13. 

999, CZYLI UCZYMY 
RATOWAĆ  
ZE STRAŻAKAMI  
Z OSP  
W TWOROGU 

Każdy z nas może stać się 
świadkiem wypadku, a niestety 
większość z nas nie ma bladego 
pojęcia, co wtedy robić.  

– Ludzie boją się, czują bezradność 
i często pozostają bierni. 
Tymczasem podejmując próbę 
ratowania zwiększamy dwu-, a 
nawet trzykrotnie czyjąś szansę na 
przeżycie – mówi ratownik Błażej 
Śliwiński. Więcej na str. 6. 

EURO 2012 TUŻ, TUŻ!!! 
Zanim zasiądziecie na stadionach piłkarskich i przed telewizorami, 
sprawdźcie jaką rozgrzewkę zaproponowała nasza gmina na 
tworoskim „Orliku”.  

Kolejne mecze i uroczysty finał Spichlerzowego Mini Euro 2012 
już niebawem. Więcej na str. 16 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA333333333333333333....str.3 
SESJA33333333333333333333.str.4 
– Nie odpuścimy! 
– Kanalizacja w Kotach 
PRAWNIK333333333333.333333..str.5 
– Ubezpieczamy samochód, czyli na co zwrócić uwagę, 
żeby nie dać wpuścić się w maliny? 
HOBBYSTA333333333333.33333..str.6 
– 999, czyli ratujemy i uczymy ratować z OSP w Tworogu 
POD LUPĄ33333333333333333.3str.7 
– Przedszkole w starym młynie 
– 15 lat piekarni-cukierni w Świniowicach 
– Szperając w domowych zakamarkach 
KULTURALNIE3333333333333333str.10 
– Godła sołeckie 
– Tworoski Maibaum 
– Śladami budowniczego 
– Program Dni Tworoga 2012 
– Zapisy do szkoły 
– Międzynarodowy dzień książki dla dzieci 
– Z niemieckim za pan brat 
– Uniwersyteckie spotkanie 
NA BIEŻĄCO3333333333333.333.str.13 
– Decyzja nieodwołalna 
– Dzień ziemi w przedszkolu 
– Dzień otwarty w przedszkolu 
– Kwietniowe zwycięstwa 
– Sukcesy gimnazjalistów z Brynka 
– Gimnazjum w Brynku szkołą odkrywców talentów 
– Turniej o Puchar Wójta Gminy Tworóg 
– Dzień Ziemi w Wojsce 
– 85. Rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” 
hymnem narodowym 
– Wspólne kibicowanie 
– Mini Euro 

 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W maju przygotowaliśmy dla Was sporo ciekawych 
tekstów. Dzięki wspomnieniom mieszkańców gminy 
przenosimy się do „Przedszkola w starym młynie” 
i świniowickiej leśniczówki. Przypominamy także jak 
wyglądają godła sołeckie i skąd wzięły się poszczególne 
wizerunki.  

Ponadto opisujemy sprawę likwidacji jednego oddziału 
(klasy) w Gimnazjum w Brynku oraz wspólnie z tworoskimi 
strażakami uczymy udzielać pierwszej pomocy. 
W Świniowicach natomiast zdradzono nam tajemnice 
smacznych, tradycyjnych wypieków. 

Nie zabraknie relacji ze szkolnych wydarzeń oraz 
zapowiedzi gminnych imprez, czyli Dni Tworoga i finału 
Spichlerzowego Mini Euro 2012.  

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 
Teresa Adamczyk, Adriana Biskup, Eugeniusz Górka, Anna Rogala-Goj,  

Eleonora Krywalska, Grażyna Nierychło, Hanna Pawełczyk, 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 
PODZIĘKOWANIE 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu 
serdecznie dziękuje mieszkańcom sołectw: Tworóg, 
Brynek, Nowa Wieś za włączenie się do akcji „Wiosenna 
zbiórka złomu”. 

Zysk ze zbiórki będzie przeznaczony na specjalistyczny, 
bardzo przydatny i nieodzowny sprzęt w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za ofiarność. 

Ze strażackim pozdrowieniem, 
Zarząd OSP Tworóg 

WAKACYJNY DYŻUR 
PRZEDSZKOLNY 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
informuje, że w lipcu przedszkolem dyżurującym dla całej 
gminy będzie:  

Gminne Przedszkole w Boruszowicach 
Boruszowice, ul. Traugutta 1,  
tel. 32 284 78 20 
 
W sierpniu wszystkie przedszkola na terenie gminy będą 
nieczynne. 

NOWA FORMUŁA EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas III 
gimnazjum po raz pierwszy zdawali egzamin według 
nowych zasad. Harmonogram egzaminu przedstawiał 
się następująco: 

 

Dzień Godzina 
rozpoczęcia, czas 
trwania 

Przedmioty 

24 kwietnia 
wtorek 

9.00 ( 60 minut) 
Przerwa 
10.45 (90 minut) 

Historia i wiedza  
o społeczeństwie 
 
Język polski 

25 kwietnia 
środa 

9.00 ( 60 minut) 
Przerwa 
10.45 (90 minut) 

Biologia, chemia, 
fizyka, geografia 
 
Matematyka 

26 kwietnia 
czwartek 

9.00 ( 60 minut) 
Przerwa 
10.45 (60 minut) 

Język obcy (poziom 
podstawowy) 
 
Język obcy (poziom 
rozszerzony) 

 
 

Jak widać uczniowie klas III przez 3 dni zmagali się 
z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności. 
Każdego dnia egzamin składał się 
z 2 części.  

Gimnazjaliści musieli wykazać się sporym zasobem 
wiedzy oraz różnorodnymi umiejętnościami. Wyniki, jakie 
uzyskają, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do 
szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku po raz pierwszy 
będzie również uwzględniany wynik z egzaminu 
z języka obcego na poziomie podstawowym. 

Dotychczas gimnazjaliści z Brynka uzyskiwali wyniki 
wyższe niż ich rówieśnicy w kraju, województwie oraz 
powiecie. Takie wyniki to efekt systematycznej pracy 
nauczycieli i młodzieży oraz prowadzonych w placówce  
dodatkowych  zajęć, na których uczniowie przygotowują 
się do egzaminu. Uczniowie ocenili egzamin jako „średnio 
trudny”, a jakie wyniki uzyskają w tym roku, dowiemy się 
w czerwcu, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna 
oficjalnie ogłosi wyniki egzaminu gimnazjalnego.  

Eleonora Krywalska

--- 

R          E          K          L          A          M          A 
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KURIER SESJA 
NIE ODPUŚCIMY! 

O drogę dojazdową do Mikołeski mieszkańcy sołectwa 
walczą od 10 lat. Były pisma do starostwa, spotkania  
z władzami powiatu i niekończące się prośby. W prasie 
ukazało się mnóstwo artykułów mówiących o złym 
stanie drogi relacji Boruszowice-Mikołeska. Efekt – 
remont drogi wykreślono z planu inwestycji  
i remontów3 Równie zadziwiająco zakończyła się 
sprawa przebudowy drogi i chodnika przy ul. 
Powstańców Śląskich wraz z włączeniem do DW 907. 
Ile jeszcze wypadków musi się zdarzyć i jak bardzo 
zniszczona musi być droga, żeby władze powiatowe 
zareagowały – nie wiadomo. Wiadomo jednak, że 
Gmina będzie walczyć o remonty. Wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź, mówi z determinacją – nie odpuścimy!  

– O tym, że inwestycje zostały wykreślone z planu 
dowiedzieliśmy się na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy 
podczas sprawozdania z działalności radnych 
powiatowych z terenu Gminy – Andrzeja Elwarta i Adama 
Chmiela – mówi Eugeniusz Gwóźdź. Reakcją   
na rewelacje  było wystosowanie przez wójta  
i przewodniczącą Rady Gminy, Marię Łukoszek, pisma do 
przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Fiały. Władze 
wnioskowały w nim o ponowne wprowadzenie remontów 
do planu inwestycyjnego. W odpowiedzi otrzymały 
zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury  
i Środowiska. 23 kwietnia problem został więc po raz 
kolejny przedstawiony radnym powiatowym, ale niestety 
nie rozwiązany. – Dlatego planujemy pisać kolejne pismo, 
tym razem bezpośrednio do Zarządu Starostwa 
Powiatowego – mówi wójt.  

O tym jak wysokiej rangi jest to problem nie trzeba 
wyjaśniać mieszkańcom Tworoga i Mikołeski. 
Przypomnimy tylko, że z ul. Powstańców Śląskich 
korzystają chociażby dzieci idące do szkoły, czy 
mieszkańcy Tworoga i Nowej Wsi Tworoskiej idący do 
kościoła. Przy drodze znajduje się również remiza 
strażacka, a dodatkowo ruch pieszych i rowerzystów 
wzmógł się ze względu na powstanie kompleksu boisk 
„Orlik” przy tutejszej szkole podstawowej. Ulica jest mocno 
obciążona pod względem komunikacyjnym i przez to 
narażona na dużą częstotliwość wypadków (jeden z nich 
zdarzył się w marcu – poszkodowana mieszkanka 
Tworoga została przetransportowana do szpitala 
śmigłowcem). Bezpieczeństwo ma więc tu ogromne 
znaczenie. Władze wielokrotnie zgłaszały problem do 
zarządcy drogi, którym jest Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach.  

Mikołeska również nie znajduje się w dogodnym położeniu 
– dosłownie i w przenośni. Sołectwo jest usytuowane 
pośrodku lasu, a jedyna droga jaka łączy je  
z Boruszowicami znajduje się w opłakanym stanie. Wąska 
i dziurawa, a gdzie nie ma dziur są asfaltowe fale 
stworzone przez wciąż rosnące korzenie drzew. Jakby 
tego było mało, nieustannie wzrasta liczba użytkowników 
feralnej drogi, bo rośnie liczba mieszkańców sołectwa. 

Stan drogi jest na tyle zły, że może stanowić poważne 
zagrożenie dla użytkowników, w tym również dla 
Pogotowia Ratunkowego śpieszącego do chorego czy 
Straży Pożarnej. Sytuację Mikołeski władze powiatu 
doskonale znają, ponieważ kilkakrotnie dokonywano wizji 
lokalnych.  

Jak zakończy się kolejna interwencja w tej sprawie, trudno 
powiedzieć. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu ktoś 
potraktuje prośby mieszkańców i władz gminnych 
poważnie.  

KANALIZACJA W KOTACH 

17 kwietnia w Kotach odbyło się spotkanie 
z tamtejszym sołtysem, radą sołecką i przewodniczącą 
Rady Sołeckiej w sprawie nowo wybudowanej 
kanalizacji. Dlaczego? Okazuje się, że pojawił się 
poważny problem. Mieszkańcy nie chcą się przyłączać. 

– Do końca czerwca musimy wykazać efekt ekologiczny 
dla nowej kanalizacji, czyli w przypadku Kotów 
przynajmniej 96 przyłączy. Niestety na dzień dzisiejszy jest 
ich nieco ponad 40 – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Jeżeli 
gmina nie spełni wszystkich warunków określonych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (w szczególności dotyczy to efektu 
ekologicznego), może utracić część umorzenia pożyczki 
(do 10 procent).  

Podobnie sytuacja wygląda ze środkami unijnymi. Za 
każde uchybienie grożą potrącenia. Środki finansowe 
mogą więc zostać pomniejszone, co oznacza, że  
brakującą część pieniędzy trzeba będzie wyłożyć 
z budżetu gminy. To niestety wpłynie negatywnie na inne 
planowane inwestycje. Mieszkańcy sami zabiegali o 
wykonanie kanalizacji, dlatego wójt prosi o zrozumienie. 
Koszt inwestycji to niemal 2 mln. zł.  

--- 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W TWOROGU INFORMUJE 

MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI 
KOTY O MOŻLIWOŚCI 

PRZYŁĄCZENIA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH DO NOWO 

WYBUDOWANEJ KANALIZACJI 
SANITARNEJ. 

W przypadku samodzielnego wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego, należy poinformować ZUK o podłączeniu 

przed zasypaniem ułożonych rur kanalizacyjnych ze 
względu na konieczność dokonania odbioru technicznego.  

Wszelkie pytania należy kierować pod nr tel.:  
32 2857367 (oczyszczalnia ścieków). 
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KURIER PRAWNIK 
UBEZPIECZAMY SAMOCHÓD, 
CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, 
ŻEBY NIE DAĆ WPUŚCIĆ SIĘ  
W MALINY? 

Ubezpieczenie OC  

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Nie mając go 
narażamy się na wysokie kary z Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, a w razie szkody na trudno 
przewidywalne konsekwencje (nie tylko finansowe).   
W pewnym uproszczeniu chroni ono przed skutkami 
szkody, jaka została wyrządzona przez pojazd osobie 
trzeciej. Przy tym ubezpieczeniu należy zwrócić uwagę na 
cenę, gdyż zakres i sumy gwarancyjne OC uregulowane 
są ustawowo. Wszystkie Towarzystwa sprzedają więc to 
samo.  

Ubezpieczenie AC czyli Auto Casco.  
Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tego ubezpieczenia?  

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Decydując się na 
nie należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia, które zawsze powinniśmy dostać od 
agenta. Od czego zacząć studiowanie OWU? Od zakresu 
– czyli tego, od czego ubezpieczamy nasz pojazd. Zakres 
może mieć charakter zamkniętego katalogu ryzyk 
nazwanych (ryzyka wymienione) lub chronić od wszystkich 
ryzyk tzw. All Risk (coraz bardziej popularny wśród 
ubezpieczycieli). Z pewnością chcąc ubezpieczyć 
samochód zadamy sobie pytanie „który jest lepszy”? 
Oczywiście niemożliwe jest, żeby ubezpieczenie chroniło 
od wszystkiego, więc następnym krokiem w OWU są 
wyłączenia. Jest to jedna z najważniejszych rubryk w tej 
magicznej książce. Znajdziemy w niej informację o tym, za 
co towarzystwo NIE odpowiada.  

Kiedy już dowiemy się od czego ubezpieczamy pojazd,  
a od czego nie, zwracamy naszą uwagę na wariant  
w jakim ubezpieczamy nasz samochód (w różnych 
towarzystwach różnie się nazywają i bardzo od siebie 
różnią). Wariant 1 – likwidacja szkód odbywa się na 
częściach nowych oryginalnych bez potrącenia amortyzacji 
części (czyli zużycia). Wariant 2 – likwidacja szkody na 
podstawie kosztorysu – czyli średnia cena części plus 
średnia roboczogodzina minus zużycie techniczne  
(w niektórych towarzystwach można sobie wykupić zużycie 
techniczne). Przy wypłacie odszkodowania możemy się 
wtedy bardzo zdziwićR  

Następnym ważnym elementem są wszelkiego rodzaju 
udziały własne w szkodzie, czyli potrącenie  
z odszkodowania udziału własnego. Przy zawieraniu 
ubezpieczenia stosowania jest taka praktyka na zniżki 
dodatkowe. Niestety, przy szkodzie okazuje się, że to nie 
żadna super promocja, a udział własnyR  

 

Obniżyliśmy sobie składkę do zapłaty za ubezpieczenia 
o 10% przy składce 1000 zł jest to 100 zł, a przy szkodzie 
mamy 10% udziału własnego, czyli ze szkody 10 000 zł 
robi nam się dopłata 1000 zł do naprawy. 

Przy ubezpieczaniu AC warto również zwrócić uwagę 
na klauzule dodatkowe: szyby, utrzymanie wartości 
pojazdu czy niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po 
szkodzie. 

Alternatywą dla AC jest Mini AutoCasco.  

Cenowo składka za takie ubezpieczenia jest mini, 
ale trzeba się liczyć z tym, że ubezpieczenie też jest mini.   

W parze z AC idzie Assistance 

I tu znów musimy zajrzeć do OWU Assistance i doczytać 
w razie jakich sytuacji przysługuje nam taka pomoc i czy 
w ogóle nam przysługuje. Na co zwracamy uwagę przy 
czytaniu? Po pierwsze na zakres – czyli jakie zdarzenia są 
objęte ochroną. Istotna jest odległość od miejsca 
zamieszkania wymagana, żeby assistance zaczęło działać 
(np. od 20 km od miejsca zamieszkania) i w jakich 
przypadkach (wypadek, awaria, kradzież). Zapytaj również 
agenta o możliwość zniesienia limitu kilometrów 
(holowanie spod domu). Można także wykupić assistance 
krótkoterminowe (np. jedziemy na 15 dni do Chorwacji 
autem, a nie mamy assistance lub mamy assistance, 
ale nie wystarcza na pomoc przy takiej wyprawie). 

Ostatnim znanym i popularnym ubezpieczeniem 
komunikacyjnym jest NNW, czyli następstwa 
nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub kierowcy 
i pasażerów. Standardowo suma ubezpieczenia przy NNW 
to 10 000 dla każdego. Jest ona dosyć symboliczna biorąc 
pod uwagę już nie tak symboliczną składkę. 
Jeżeli interesuje nas ubezpieczenie NNW, warto 
zastanowić się nad wykupieniem go indywidualnie poza 
komunikacją, przy wyższych sumach ubezpieczenia, 
z rozszerzonym zakresem za taką samą składkę lub 
niewiele większą.  

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują 
dodatkową ochronę np. serwis opon, ubezpieczenie 
bagażu. Warto jednak zwrócić uwagę na ochronę prawną, 
która przydać się może w sporze prawnym związanym 
z kolizją, sprzedażą, czy też innymi zdarzeniami 
związanymi z pojazdem.  

Adriana Biskup
Eugeniusz Górka

AGEUS sp. z. o. o

W kolejnym numerze:  

Wybierasz się na urlop za granicą? Koniecznie przeczytaj 
o ubezpieczeniach turystycznych! 
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KURIER HOBBYSTA 
999, CZYLI RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ Z OSP W TWOROGU 

13 kwietnia w ramach Uniwersytetu III Wieku odbyło 
się spotkanie z tworoskimi strażakami 
w ramach ich autorskiego programu „Ratujemy. 
Uczymy ratować”. Poprowadzili je Sławomir Dramski – 
v-ce prezes zarządu tworoskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Błażej Śliwiński – ratownik medyczny  
i sekretarz zarządu. Wykład okazał się bardzo 
pouczający i ciekawy. Kogo nie było, niech żałuje!  

– Chcemy dzisiaj powiedzieć, co robić podczas wypadku 
do momentu przyjazdu pogotowia – zaczął wykład 
Sławomir Dramski. Jak zaznaczył, każdy z nas może 
znaleźć się w takiej sytuacji, a niestety większość z nas nie 
ma bladego pojęcia, co wtedy robić. – Ludzie boją się, 
czują bezradność i często pozostają bierni. Tymczasem 
podejmując próbę ratowania zwiększamy dwu-, a nawet 
trzykrotnie czyjąś szansę na przeżycie – mówi ratownik 
Błażej Śliwiński.  

– W ramach naszej akcji uczymy ratować dzieci  
i dorosłych. Jednocześnie chcielibyśmy wpłynąć na ludzką 
świadomość dotyczącą naszej pracy, przełamać pewne 
stereotypy. To nie tak, że siedzimy  
w remizie i nic nie robimy. W tej chwili jesteśmy jedną  
z najprężniej działających jednostek w powiecie. 
Interweniujemy ok. 100 razy w roku, to jest średnio co 
trzeci dzień. Nie zajmujemy się tylko pożarami, ale również 
wypadkami, usuwaniem gniazd szerszeni, klęskami 
żywiołowymi (powodzie, wichury), przyjmowaniem 
helikopterów na miejscu zdarzenia – wymienia Sławomir 
Dramski. Dodaje, że czas dojazdu na miejsce zdarzenia  
w obrębie gminy to w ich przypadku ok. 8 min., to oni 
docierają tam najszybciej. Co najistotniejsze i godne 
podziwu, wykonują swoją pracę społecznie, a ekwiwalent, 
który otrzymują będąc w akcji ponad godzinę, oddają na 
rzecz swojej jednostki. Mimo, że ciągle muszą walczyć  
o pieniądze, a ostatnio również o nowych, młodych 
strażaków, nie brakuje im energii do działania. Do GOK-u 
w Tworogu przyjechali z fantomem i slajdami, a także 
obszerną wiedzą z zakresu ratownictwa, którą chcemy się 
z Wami podzielić. 

WIDZIMY LEŻĄCĄ NA ULICY OSOBĘ. CO ROBIĆ? 

1. Nie wiemy, czy jest to osoba śpiąca, pijana, czy 
nieprzytomna i potrzebująca natychmiastowej pomocy, 
dlatego musimy to ustalić. Podchodzimy ostrożnie i 
sprawdzamy, czy reaguje na bodźce zewnętrzne. Lekko 
potrząsamy za ramiona i głośno mówimy do leżącego (np. 
halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Co się stało?). 

2. Jeżeli nie reaguje, oznacza to brak świadomości, czyli 
nieprzytomność. Natychmiast wzywamy pogotowie. 

3. Układamy poszkodowanego na plecach i udrożniamy 
drogi oddechowe (sprawdzamy jamę ustną, być może 
poszkodowany czymś się zadławił).  

4. Przez 10 sekund sprawdzamy oddech. Jeżeli w tym 
czasie pojawiły się co najmniej dwa oddechy układamy 
poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej bezpiecznej 
(foto. powyżej wykonane na warsztatach w SP 
w Tworogu). 

4. Jeżeli jednak w ciągu 10 sekund pojawił się jeden lub 
zero oddechów, uznajemy, że to nagłe zatrzymanie 
krążenia i musimy rozpocząć resuscytację (foto. obok): 

– nadgarstek jednej ręki układamy na środku mostka 
poszkodowanego, nadgarstek drugiej ręki układamy na 
pierwszej i splatamy palce obu dłoni, 

–  uciski wykonujemy na wyprostowanych ramionach, nie 
odrywając dłoni od mostka z częstotliwością 100 ucisków 
na minutę,  

– po 30 uciskach, wykonujemy 2 wdechy – robimy to do 
przybycia pogotowia. 

Strażacy podkreślają – najważniejsze, żeby próbować 
komuś pomóc. Bardzo często to, czy ktoś przeżyje, czy 
nie, zależy właśnie od przypadkowego przechodnia, 
którym może być każdy z nas. Jeżeli wypadek zdarzył się 
na terenie Tworoga można wezwać strażaków. Na 
budynku OSP znajduje się guzik, który po naciśnięciu 
uruchamia syrenę. W razie wypadku bez wahania 
można z niego skorzystać. Strażacy będą na miejscu 
w ciągu kilku minut. 
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KURIER POD LUPĄ 
PRZEDSZKOLE W STARYM 
MŁYNIE 

Obok przedszkola stało wysokie drzewo, na którym 
bociany uwiły gniazdo. Pewnego dnia bawiące się 
dzieci znalazły leżącego pod drzewem młodego 
bocianka. – Zbieraliśmy dla niego koniki polne  
i karmiliśmy. Na tej samej łące puszczaliśmy latawce  
i oglądaliśmy pasące się bydło – to tylko niektóre 
wspomnienia z kotowskiego przedszkola przytaczane 
przez dawnych przedszkolaków. Placówka nie zawsze 
mieściła się w obecnym budynku. Kiedy powstała  
w 1936 r., znajdowała się przy ul. Szkolnej w budynku 
dawnego młyna.  

Prowadził go Piotr Cepok. – To właśnie mój dziadek 
założył w młynie pierwszą miejscową prądnicę, dzięki 
której dostarczał prąd (oprócz swojego domu) do 
probostwa, kościoła i karczmy. Po jego śmierci w budynku 
zamieszkali moi rodzice – mówi Aniela Lendel z Tworoga, 
wnuczka Piotra Cepoka. Gdy była małą dziewczynką  
ówczesny proboszcz kotowskiej parafii – ks. Otto Rattaj –  
zauważył, że dzieci nie mają w ciągu dnia zapewnionej 
odpowiedniej opieki. Zaczął więc zastanawiać się co z tym 
zrobić. W końcu doszedł do wniosku, że rozwiązaniem  
problemu mogłoby być przedszkole. A ponieważ od 
śmierci dziadka pani Anieli młyn był nieczynny, 
pomieszczenia po nim wydawały się idealne na placówkę. 
Ksiądz zaczął więc przekonywać do pomysłu ojca pani 
Anieli (Alfonsa Cepoka). Ten ostatecznie zgodził się i w 
połowie lat 30. minionego wieku z inicjatywy proboszcza 
otwarto kotowskie przedszkole. Aniela Lendel była jedną z 
jego wychowanek, a w latach 50. również pracownikiem. 
Do dzisiaj w budynku przy ul. Szkolnej mieszka jej siostra.  

Pierwsze lata działalności przedszkola najlepiej pamięta 
jednak nie pani Aniela, a mieszkanka Kotów, dziś 87-letnia 
Erika Foks, która w czasach wojennych była  
w przedszkolu intendentką. – Pracę zaczęłam ok. 1940 r. 
kiedy miałam 15 lat i spędziłam tam ok. 5 kolejnych. 
Zajmowałam się dosłownie wszystkim: pracowałam  
w kuchni, bawiłam się z dziećmi, przygotowywałam je do 
poobiedniej drzemki, pomagałam umyć zęby itd. Pracy 
było sporo i to niełatwej – mówi Erika Foks. Według jej 
relacji pierwszą przedszkolanką była Urzula Cziaja (czyt. 
Ziaja) pochodząca ze Świdnicy. – Była bardzo dobrą 
wychowawczynią. Za jej czasów zaczęto organizować 
festyny dla dzieci. Malce z ogromną radością maszerowały 
przez wieś grając najlepiej jak potrafią na bębenkach  
i fletach – wspomina. Po 5-6 latach doceniono pracę Urzuli 
Cziaji. Została przeniesiona bliżej swoich rodzinnych stron. 
Jej miejsce zajęła wydelegowana z Urzędu Pracy  
w Wielowsi Edyta Schöfeld z Magdeburga. Pół roku 
później zmieniła ją Ruth Glombik z Gliwic, która pracowała 
do ok. 1944 r. Kiedy i ona została przeniesiona, 
przedszkolanką została Doris Malcherek z okolic Opola. 
Pracowała zaledwie kilka miesięcy – do czasu wejścia 
wojsk radzieckich na te tereny i zamknięcia przedszkola. 
Przerwa w działalności placówki trwała ok. 1 roku.  

 

Na przestrzeni tych niespełna 10 lat oprócz pani Eriki 
pomocnikiem była Salomeya Pilarska, która po wojnie 
została w Austrii. Dzieci nazywały ją „Tante Meya”. Nie był 
to odosobniony przypadek. Wszystkie opiekunki w oczach 
dzieci były po prostu „ciociami”. – Czasami nie mogłam
przejść przez wieś, żeby któreś dziecko nie zawołało za 
mną „Tante Erika”. Lubiły mnie, a ja lubiłam dzieci – mówi 
pani Foks. Przedszkole było otwarte od poniedziałku do 
piątku (w godz. 8-16) oraz w soboty do godz. 12. W środku 
znajdowała się jedna sala, kuchnia i mała szatnia, która 
w razie potrzeby zamieniała się w łazienkę. Ustawiano 
w niej miednice (tzw. waschpeki), żeby dzieci mogły umyć 
ręce, buzię i zęby. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 
musiało zmieścić się ok. 30 przedszkolaków. Ubikacja, co 
dzisiaj wydaje się trudne do wyobrażenia, mieściła się na 
dworze. Na piętrze z kolei znajdowało się mieszkanie dla 
wychowawczyni.  

Przedszkole od początku istnienia pełniło ważną 
społeczną rolę. – Dla proboszcza widok idących rano do 
przedszkola dzieci wiele znaczył. Cieszył się, że jego 
pomysł okazał się trafiony – mówi Aniela Lendel. Jak 
ważną rolę pełniło to miejsce świadczy fakt, że dawne 
przedszkolaki do dzisiaj pamiętają najdrobniejsze 
szczegóły. – Każdy z nas miał w szatni swój znaczek-
symbol. Przy moim wieszaku był grzybek – wspomina 
mieszkaniec Tworoga, który w latach 40. uczęszczał do 
kotowskiego przedszkola (dane do wiadomości redakcji). 
Dzień w przedszkolu zaczynał się wspólnym śniadaniem, 
które każde dziecko przynosiło ze sobą. Po nim był czas 
na zabawę. – Ok. 12 dzieci jadły obiad i kładły się na 
poobiednią drzemkę. Ponieważ nie dysponowaliśmy dużą 
powierzchnią, było z tym sporo zamieszania. Musiałyśmy 
odsuwać wszystkie stoły i dopiero wtedy rozkładać leżaki –
opowiada pani Erika. Po południu dzieci same wracały do 
domów. – Nikt po nie nie przychodził. To były inne czasy. 
Nie było ruchu na drodze, nie było samochodów, a rodzice 
ciężko pracowali, nie mieli więc czasu – dodaje.   

Po zakończeniu wojny i rocznej przerwie w działalności 
przedszkola, ponownie otwarto je w 1946 r. W tym czasie 
należało już do gminy Tworóg i podlegało pod Inspektorat  

Foto. Erika Foks z dziećmi na początku lat 40. minionego wieku. 
Wszystkie dzieci na zdjęciu są bose. – Latem biegaliśmy bez butów. To 

było normalne – wspomina były przedszkolak. 
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Oświaty w Tarnowskich Górach. Przedszkolanką została 
Hildegarda Pyka z Tworoga.  

– Była moją wychowawczynią. Dokładnie pamiętam 
organizowane przez nią spacery. Zabierała nas do 
Tworoga na własne podwórko, przygotowywała przyjęcia  
z poczęstunkiem i występami. Robiła to wspólnie  
z tworoskim przyklasztornym przedszkolem. Była bardzo 
oddana swojej pracy. Pracowała do momentu wyjścia za 
mąż – mówi Aniela Lendel. Jej miejsce zajęła Wanda 
(nazwiska niestety nasi rozmówcy nie pamiętają), która 
podobnie jak poprzedniczka prężnie działała na rzecz 
przedszkola (organizowała m.in. mikołajki dla dzieci  
i zabawy karnawałowe dla rodziców, z których dochód 
przeznaczano na przedszkole). Ostatnią przedszkolanką 
była Maria Paruzel z Bobrownik. Pracowała do 
przeniesienia przedszkola na początku lat 70. minionego 
wieku. Wtedy właśnie wybudowano w Kotach nową szkołę. 
Stary, opustoszały budynek po szkole postanowiono 
przeznaczyć na przedszkole, które funkcjonuje tam do 
dzisiaj.   

15 LAT PIEKARNI-CUKIERNI  
W ŚWINIOWICACH 

Niektórzy z nas pamiętają jeszcze smak świeżego, 
wciąż ciepłego chleba wypiekanego we własnym 
domu. Dziś, w dobie masowej produkcji, często 
stwierdzamy, że smaki z naszej przeszłości gdzieś się 
zagubiły. Mało kto wypieka chleb samodzielnie, a te 
które kupujemy często pozostawiają wiele do 
życzenia. Na szczęście są jeszcze miejsca, w których 
chleb przywołuje smak dzieciństwa. Jednym z nich 
jest piekarnia ze Świniowic, która działa już 15 lat.  
O tym co sprawiło, że powstała, o tajnikach 
cukiernictwa, marzeniach i planach na przyszłość 
rozmawiamy z właścicielką, Małgorzatą Szyguła.  

Od pomysłu do realizacji 

Do otworzenia własnej piekarni skłoniła panią Małgorzatę 
tęsknota za smakiem tradycyjnych, domowych wypieków. 
Będąc jeszcze dzieckiem obserwowała swoją mamę 
podczas cotygodniowego pieczenia chleba. Chleb był 
wypiekany na zakwasie z dodatkiem serwatki i zawsze 
zjadany do ostatniej kromki. Z domu rodzinnego dzisiejsza 
właścicielka wyniosła nie tylko zainteresowania kulinarne, 
ale również wielki szacunek do chleba. Lata później 
zdecydowała się kontynuować edukację w szkole 
gastronomicznej, po której została piekarzem. Przyszedł 
jednak moment, kiedy musiała się na jakiś czas rozstać się 
z pracą zawodową. Wyszła za mąż, urodziła dzieci i życie 
rodzinne stało się numerem jeden. Ale, o ironio, to właśnie 
wtedy zrodził się pomysł otworzenia własnej piekarni. 
Początki nie były łatwe. Państwo Szyguła musieli 
zaadaptować stary budynek mieszkalny pod piekarnię  
i wszystko skrupulatnie zaplanować. Pracy było sporo. 
Pozyskanie klientów również wymagało nie lada wysiłku  
i cierpliwości. Na szczęście udało się zdobyć ich 
przychylność i sympatię. Pierwszymi klientami byli 
oczywiście mieszkańcy Świniowic. – Dla mnie Świniowice 
to przepiękna miejscowość, otoczona lasami i pełna 
życzliwych ludzi. Żyje się tutaj jak u Pana Boga za piecem 
– śmieje się pani Małgosia. 

Dziś można tutaj kupić właściwie wszystkie możliwe 
wypieki, zarówno piekarnicze jak i cukiernicze. Począwszy 
od różnorodnych rodzajów chleba, po torty: komunijne, 
tradycyjne kremowe, śmietankowe, weselne we wszystkich 
możliwych wariantach. Piekarnia oferuje także szeroki 
wybór ciasteczek (na wagę, francuskie, tzw. makarony, 
kokosanki, szplitry itp.). Jak na cukiernię 
z prawdziwego zdarzenia przystało, można tutaj kupić 
tradycyjne, swojskie ciasta drożdżowe z makiem, serem, 
posypką i z owocami, które zawsze smakują jak śląski, 
weselny kołocz. Na temat cukiernictwa można z panią 
Małgosią rozmawiać godzinami. – To bardzo szeroki 
temat, można go zgłębiać do końca życia – mówi 
właścicielka piekarni. 

Rodzinny biznes? 

Dlaczego nie! W firmie pracuje córka i zięć pani 
Małgorzaty, a także siostra jej męża, która towarzyszy 
piekarni niemalże od samego początku jej istnienia. Pani 
Małgorzata obecnie zatrudnia u siebie 12 osób, w tym 
dwóch uczniów, którzy przygotowują się pod jej okiem do 
wykonywania zawodu. – W ciągu piętnastoletniej 
działalności miałam okazję pracować z różnymi osobami, 
co wiązało się z różnorodnymi sytuacjami, oczywiście nie 
zabrakło trudnych doświadczeń. Dziś jednak mogę 
szczerze powiedzieć, że jestem dumna ze swojej załogi, 
u nas jest jak w rodzinie, ktokolwiek przekracza progi 
zakładu staje się członkiem zakładowej rodziny. 
Profesjonalna, zgrana załoga jest niezbędna, żeby 
przetrwać w branży. Przyda się również dużo 
samozaparcia i wsparcie bliskich, którego 
doświadczyliśmy, zarówno ze strony rodziny, jak 
i sąsiadów. Jestem za to ogromnie wdzięczna – mówi pani 
Małgosia.  

Smakuje jak u mamy 

– Do wypieku naszych produktów używamy tylko 
składników najwyższej jakości. Nasz chleb jest pieczony 
na naturalnym zakwasie, bez dodatku konserwantów 
i spulchniaczy. Od lat trzymamy się tradycji. Niektóre 
przepisy, np. na ciasta drożdżowe przetrwały długie lata.
Osoby, które je stworzyły dawno nie żyją, 
a receptury przetrwały do dziś, niezmienne
 i niezastąpione. Wszystkie produkty w naszej piekarni są 
samodzielnie robione, córka ma zdolności manualne, które 
tutaj może wykorzystać przy dekorowaniu ciast – mówi 
pani Małgorzata i dodaje, że najważniejszą nagrodą za 
pracę jest zadowolony klient, który wraca. To najlepsza 
reklama. 

TWG KURIER – POD LUPĄ 
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Oczywiście współpraca z restauracjami i lokalnymi 
sklepami również jest ważna. – Na początku naszej 
działalności zostaliśmy zaproszeni przez restaurację 
„Dworek Myśliwski” do przeprowadzenia prezentacji 
połączonej z degustacją naszych produktów, była to dla 
nas nie tylko duża reklama, ale też miło spędzony czas – 
wspomina. Zaznacza jednak, że bycie dobrym 
cukiernikiem nie jest łatwe. To zawód dla ludzi 
pomysłowych, kreatywnych, dokładnych, cierpliwych,  
z poczuciem estetyki, zdolnościami manualnymi i zmysłem 
artystycznym. Dobry cukiernik umie realizować swoje 
autorskie pomysły, które często trzeba dostosować do 
wymagań klienta. 

Pozytywnie zakręceni 

Najwięcej zamieszania i pracy jest co roku w tłusty 
czwartek. To dzień pozytywnego zakręcenia. – Wypiekamy 
wtedy niesamowite ilości pączków w różnych smakach:  
z bitą śmietaną, z adwokatem, z budyniem, tradycyjne  
z marmoladą, lukrowane lub z cukrem pudrem. W tłusty 
czwartek cała wieś pachnie pączkami – śmieje się pani 
Małgorzata (na zdj. powyżej). 

Plany i marzenia 

– Pierwsza produkcja naszej piekarni, ruszyła 15 lat temu, 
w dniu Bożego Ciała. Zaczęliśmy z Bożym 
błogosławieństwem – wspomina pani Małgosia. Ma 
nadzieję, że tak będzie zawsze. – Obecnie jesteśmy  
w trakcie poszerzania asortymentu o produkty gotowe.  
W Świniowicach nie ma sklepu, więc za namową 
mieszkańców postanowiłam, że można będzie u nas kupić 
wszystkie podstawowe produkty. Marzą mi się także 
prawdziwe lody włoskie. Być może będzie je można u nas 
już niedługo kupić – mówi.  

SZPERAJĄC W DOMOWYCH 
ZAKAMARKACH 

W trakcie szperania w domowych zakamarkach nasza 
czytelniczka (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) 
natknęła się na kawałek zeszytu uczniowskiego 
najprawdopodobniej z geografii oraz wypracowanie 
napisane w języku francuskim. Wszystko było 
zawinięte w kawałek regionalnej gazety z 15 lutego 
1931. – Myślę, że nasze strychy czy inne zakamarki 

kryją wiele podobnych ciekawostek. Co z tym zrobić? 

Najprościej byłoby spalić, ale to przecież kawałek 
naszej historii... – napisała w liście do redakcji. Do 
kogo należał zeszyt? Nasza czytelniczka 
przeprowadziła w tej sprawie małe śledztwo. 
Przeczytajcie czego się dowiedziała. 

Autorką znaleziska jest Ursula Schuppke ze Świniowic, 
która przed wieloma laty wyemigrowała do Niemiec. –
Dowiedziałam się, że była córką leśniczego i miała 
czwórkę rodzeństwa. W czasie II wojny światowej wyszła 
za mąż i wyjechała ze Świniowic. W latach 80. miałam 
okazję poznać ją i jej siostrę osobiście, niestety kilkanaście 
lat temu zmarła – mówi nasza rozmówczyni. 
Po zakończeniu wojny rodzice Ursuli Schuppke zostali 
zmuszeni do opuszczenia leśniczówki, a po śmierci ojca 
pod koniec lat 40. rodzina przeniosła się do Niemiec. –
Najprawdopodobniej wtedy część rzeczy została 
w Świniowicach i szczęśliwie przetrwała do dzisiaj – mówi 
czytelniczka głęboko przekonana, że w wielu domach 
wciąż czeka na odkrycie mnóstwo ciekawych 
„szpargałów”. 

Ojciec Ursuli znany był z dokładności w wypełnianiu 
swoich służbowych obowiązków. – Był kimś, kogo można 
nazwać stróżem prawa w lesie – mówi Fryderyk Zgodzaj, 
lokalny historyk. Mieszkańcy Świniowic, podobnie zresztą 
jak ościennych miejscowości, w większości zajmowali się 
uprawą ziemi i hodowlą. Niektórzy jednak mieli bydło, ale 
nie posiadali ziemi, na której mogliby je wypasać. Robili to 
więc w lesie. Zakrojone na dużą skalę zjawisko mogłoby 
jednak negatywnie wpłynąć na lasy. Dlatego też leśnicy 
(w Świniowicach ojciec Ursuli Schuppke) wydawali 
gospodarzom specjalne zezwolenia, zawierające 
informację o terenie, na którym można wypasać bydło.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

 Co się stało z leśniczówką? Budynek stoi co prawda do 
dzisiaj przy ul. Leśnej, ale o dawnej świetności nie ma już 
mowy. Na zdj. leśniczówka z lat 20. XX w. oraz fragment 
starego zeszytu z geografii.  
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KURIER KULTURALNIE 
GODŁA SOŁECKIE 

W naszej gminie godła sołeckie funkcjonowały do 22 
stycznia 1945 r. Po wojnie przestały być używane, a od 
1994 r. w gminie funkcjonował tylko herb. Jednak  
w 2009 r. zrodził się pomysł powrotu do zapomnianej 
przez lata tradycji. Dziś każdy sołtys posiada pieczęć, 
którą sygnuje oficjalne pisma oraz flagę sołecką 
wywieszaną z okazji ważnych dla sołectwa wydarzeń. 
Postanowiliśmy przypomnieć jak wyglądają godła 
sołeckie i wyjaśnić co oznaczają poszczególne 
wizerunki.  

W godle Brynka widać żurawia do 
wyciągania wody ze studni. Jedna  
z hipotez mówi, że nazwa miejscowości 
wywodzi się od słowiańskiego słowa 
„bryn”, co oznacza „mokradło”, 
„trzęsawisko”, z kolei w języku niemieckim 
słowo „Brunnen” to „studnia”. 

Boruszowice (Boruschowitz – 1743 r.; 
Borussowicz – 1783 r.; Borruschowitz – 
1780 r.; Boruszowiec – 1830 r.) mają w 
godle serce. Nie wiemy na pewno skąd się 
wzięło, istnieje jednak pewna interesująca  
i wydaje się słuszna hipoteza. Postawił ją 
Włodzimierz Pucek w artykule „O kuźnicach 
małopanewskich i rybenskich. Szkic dziejów 

hutnictwa żelaza na Górnym Śląsku”. W myśl jego 
hipotezy nazwa miejscowości może pochodzić od sławnej 
rodziny Brusków (Brussek – Borussek – Boruss [-owicz] – 
Borusz [-owiec]). Przemawia za tym wizerunek pieczęci 
używanej przez tę miejscowość. Gmina Boruszowiec 
używała pieczęci okrągłej z wizerunkiem serca z jedną 
połową ciemną, drugą jasną. Podobnym herbem mieli 
legitymować się Bruskowie, którzy wywodzili się od 
„słynnej rodziny Hercygów”. Walenty Roździeński opisując 
w poemacie pochodzenie swojej rodziny stwierdza, że 
posiadali oni herb zwanym „serdecznikiem”. Ta zbieżność 
wizerunku pieczęci boruszowickiej z herbem rodziny 
Brusków nie może być przypadkowa. 

W godle Hanuska widzimy Baranka 
Bożego. Co ma wspólnego z 
miejscowością? Fryderyk Zgodzaj powołuje 
się na specjalizującą się w heraldyce dr 
Małgorzatę Kaganiec. Zgodnie z jej teorią, 
jeżeli wizerunek w godle nie nawiązuje do 
ważnego dla miejsca wydarzenia 
historycznego czy religijnego i nie wiemy co 
oznacza, można przyjąć, że ma coś 
wspólnego z miejscem kultu, np. kapliczką. 

Być może tak właśnie było w przypadku Hanuska. Baranek 
Boży to prawdopodobnie nawiązanie do obecnego dawniej 
na tych terenach miejsca kultu. 

Świniowice legitymują się godłem 
przedstawiającym rolnika z kosą na 
ramieniu. Powód wydaje się oczywisty. Do 
dzisiaj tereny te mają charakter rolniczy. 
 

W godle Kotów mamyR kota z kokardą. 
Według jednej z legend tłumaczących 
nazwę miejscowości w XVIII w. do wsi 
dotarła epidemia cholery, przynosząc 
mieszkańcom śmierć. Zaraza ominęła 
jednak koty, które szybko stały się 
symbolem tego miejsca. Natomiast według 

innej legendy w miejscowości żył kuźnik Kot i to na 
pamiątkę jego rodziny wieś nazywamy Kotami. Skąd 
jednak kokarda na szyi kota? To z kolei pozostałość po 
pewnej wesołej, tańczącej dziewczynie. W 1887 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie wydało 
zgodę na połączenie nazw dwóch miejscowości – Kotów 
(wówczas Kotten) i Wesołej (być wesołym w j. niem.  –
lustig sein). W efekcie powstała jedna nazwa – Kottenlust. 
Wtedy też połączono dwa godła. W nowym pojawił się kot 
z kokardą – elementem godła Wesołej, na którym widniała 
tańcząca dziewczyna. Obowiązujące dzisiaj godło 
nawiązuje do tego wydarzenia.  

W godle Nowej Wsi Tworoskiej widać 
maselnicę (po śląsku „maśniczka”), 
ponieważ był to rejon rolniczy znany  
z wyrobu masła.  

Mikołeska (przed 1953 r. Mikołuszka) 
w godle ma dom z dymiącym kominem. To 
symbol istniejącej tu dawniej osady dla 
pracowników wytwarzających węgiel 
drzewny. 

Połomia jako jedyne sołectwo zdecydowało 
się na opracowanie nowego godła. Zajął się 
tym Fryderyk Zgodzaj. Tworząc je inspirował 
się miejscem, na którym przed laty stał 
młyn. Dziś została po nim pusta polana 
otoczona dorodnymi dębami. To właśnie 
połamany dąb znalazł się w nowym godle.  
W tej sposób nawiązano do legendy tłumaczącej nazwę 
miejscowości. Według niej w XV w. nad okolicą przeszedł 
huragan, który połamał połacie lasu. Kiedy na to miejsce 
przybyli osadnicy, zastali połamane drzewa. Od tej pory na 
osadę mówiono Połomia. 

Tworóg posiada godło przedstawiające
zamek i skrzyżowane młoty górnicze (to 
ślad po obecnych tu dawniej kopalniach
odkrywkowych rud żelaza. Większość dolin 
nad rzeką Stołą, od Pniowca po Potępę to 
ich pozostałość). W opracowaniu godła 
skorzystano z pieczęci z przełomu lat 20.
i 30. XX w. 

Wojska w swoim czasie była podzielona 
na trzy dzielnice. Najnowsze zapiski 
świadczące o tym pochodzą sprzed   
I wojny światowej. Podział był na tyle 
wyraźny, że mieszkańcy posługiwali się 
dwoma godłami. Jedno przedstawiało 
kłosy zboża i kosę, a drugie cwałującego 
konia. Dzisiaj obowiązuje godło z kłosami 
zboża, ponieważ było częściej stosowane.  
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Nasze godła i flagi występują w niebiesko-żółtej 
kolorystyce. To kompromis zaproponowany w jednej  
z prac polskiego heraldyka, Mariana Gumowskiego. 
Napisał on, że jeżeli godło nie ma dedykowanej barwy lub 
brakuje propozycji, należy zastosować kolory Śląska 
(niebieski i żółty).  

TWOROSKI MAIBAUM 

Od lat w centrum Tworoga wraz z nadejściem wiosny, 
pojawia się maik (po śląsku „moj”, „Maibaum”). Stawia 
się go w ostatnich dniach kwietnia lub na początku 
maja. Zwyczaj występuje w wielu państwach Europy, 
ale pod różnymi nazwami: gaj, maj, maik, moj, 
Maibaum. Białorusini nazywają go zielonym winem,  
a na Podlasiu chodzi się „z królową”. Tradycja znana 
jest również w Czechach pod nazwą Majka bądź 
Majstrom. Tworoski Maibaum stanął obok Urzędu 
Gminy już po raz ósmy. Niestety tym razem z powodu 
wichury, która w znacznym stopniu pogorszyła jego 
wygląd, maik został zdemontowany.  

Jeżeli którejś wsi udała się kradzież, z dumą podawała to 
do wiadomości. Ograbieni mieli szansę na odzyskanie 
własności poprzez zapłacenie okupu w postaci 1 beczki 
piwa. Oczywiście wygląd „moja” nie był bez znaczenia. 
Wsie prześcigały się w wynajdywaniu najwyższych drzew 
i wymyślaniu dekoracji.   

Maiki stawiali również kawalerowie przed domami 
wybranek serca. Z czasem publiczne oświadczyny powoli 
zanikły i zaczęto stawiać tylko 1 maszt w centralnym 
miejscu wsi. W naszej gminie zwyczaj najdłużej
obchodzono w Wojsce (już w latach 50.). W Tworogu „moj”
stawiano przed gospodą Iwanowskiego (dzisiaj Bank 
Spółdzielczy), ponieważ było tam dużo miejsca. To 
wyróżnienie kosztowało właściciela jednorazowe darmowe 
piwo dla wszystkich zgromadzonych gości.  

Później „moj” stawiano na końcu Donnersmarckstrasse 
(obecnie ulica Słowackiego), gdzie znajdowało się boisko. 
Tam odprawiano też wszystkie festyny. Organizowane 
uroczystości odbywały się pod egidą Szkoły Podstawowej. 

W Tworogu zwyczaj praktykowano przed wojną, w jej 
trakcie i w pierwszym roku po zakończeniu działań 
wojennych. Jednak ówczesne, nowe władze, zabroniły 
świętowania bliżej jej nieznanego święta. Ponieważ drąg 
majowy był robiony zazwyczaj z najbardziej dorodnego, 
wyszukanego pnia, zabroniono wycinać w przejętych 
„Lasach Państwowych” drzewa z powodu – jak tłumaczono 
– dewastacji drzewostanu (szerzej o „moju” pisaliśmy w nr 
15 „TWG Kuriera”). 

Fryderyk Zgodzaj  

ŚLADAMI BUDOWNICZEGO 

– W 1911 r. ks. Nicolaus Knossalla został przeniesiony 
z Tworoga na większą parafię do Dobrzenia Wielkiego, 
a od 1922 r. do Pszowa. Zasłynął jako budowniczy 
kościołów Polsce, za co został odznaczony przez 
Kościół prestiżowym odznaczeniem „Pro ecclesia et 
pontifice" – mówi Fryderyk Zgodzaj o człowieku, 
któremu zawdzięczamy obecny wygląd tworoskiego 
kościoła.  

Ks. Knossalla przebudował tworoski kościół w latach 1905-
1908. Podwyższył go o wieże oraz wybudował 
prezbiterium z zakrystią i dwie nawy boczne. Po prawej 
stronie kościoła, gdzie obecnie znajduje się ołtarz św. 
Józefa stała kaplica pw. św. Jadwigi. W niej znajdowała się 
krypta, w której do dzisiaj spoczywa najprawdopodobniej 
dawny właściciel Tworoga z rodziną. W 1910 r. 
ks. Knossalla wybudował klasztor dla sióstr Służebniczek 
na ul. Słowackiego w Tworogu.  

Pszów, gdzie budowniczy kościołów mieszkał do śmierci 
w 1957 r., stał się celem wyprawy Fryderyka Zgodzaja. 
Pasjonat historii postanowił na własne oczy zobaczyć 
tamtejszy kościół (również przebudowany przez 
ks. Knossallę) i miejsce spoczynku duchownego.  

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Foto. Do tradycji stawiania „moja” powrócił Fryderyk Zgodzaj.  
Na zdjęciu widzimy tegoroczny maik. Był jak co roku w śląskich, 
żółto-niebieskich barwach. Na szczycie z wieńcem i drzewkiem 

ozdobionymi kolorowymi wstążkami. 

Pod koniec XVIII w. Maibaumy zaczęto umajać 
(przyozdabiać) świerkowym wieńcem, a na czubku 
umieszczano choinkę. Zgodnie z tradycją jego wieniec  
i czubek powinien być wykonany z gałązek brzozy, ale nie 
zawsze jest to możliwe. Bywa, że brzozy nie mają jeszcze 
zielonych liści, zresztą jest to niepraktyczne, ponieważ 
szybko więdną.  

Stawianie majowych drzewek było okazją do wiejskich 
spotkań, urządzania zabaw i różnego rodzaju zawodów.  
W pierwszych dniach od postawienia drzewka, należało go 
dokładnie pilnować, ponieważ mógł zostać skradziony. 
Istniał nawet 10-punktowy regulamin kradzieży moja. Była 
w nim mowa m.in. o tym, że moik można ukraść do 1 maja 
rano (do tego terminu pilnowano drzewka) i że nie wolno 
odbierać go siłą. Ukraść Maibaum wolno tylko wtedy, gdy 
nie jest pilnowany lub pilnujący nie są w stanie go bronić, 
czyli np. śpią. 
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Na zdjęciu jego nagrobek. Co ciekawe, w Tworogu ksiądz 
podpisywał się Nicolaus Knossalla, jednak na nagrobku  
w Pszowie jest napisane Mikołaj Knosała. Duchowny 
zasłynął jako specjalista od remontów kościołów. Znany 
był nawet papieżowi.  

PROGRAM DNI TWOROGA 2012 

Lokalizacja:  
plac za Urzędem Gminy 

8 czerwca 
wieczorem – koncert rockowy  

9 czerwca 
godz. 10 msza św. w kościele parafialnym w Tworogu  
z okazji 60-lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego 
„Sparta” 
ok. godz. 12 – uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Orlik” 
godz. 15 – część artystyczna na placu za Urzędem Gminy;  
wystąpią:  
grupa „Beata i Marcin”, zespół „Freje”, zespół „Duo Fenix” 
oraz Damian Holecki  
na zakończenie – zabawa taneczna z zespołem „Mikado” 

10 czerwca 
godz. 14 – otwarcie imprezy, przywitanie gości 
godz. 14.30 – występy dzieci z naszych szkół 
godz. 16 – konkurs gwary śląskiej 
godz. 16.30 – występ Romana Kurosza z kabaretem 
„Fiesta” 
godz. 17 – część artystyczna pod hasłem „Śląski dom, 
śląsko godka” 
godz. 18 – występ zespołu muzyczno-kabaretowego 
„Bajery” 
godz. 19 – występ zespołu „nasTroje” 
godz. 20 – biesiada śląska, którą poprowadzi książę Lipin 
z przyjaciółmi (Andrzej Potempa) 

ZAPISY DO SZKOŁY 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej (rocznik 2005, 
2006) na rok szkolny 2012/2013.  

Prosimy zabrać dowód osobisty i nr PESEL dziecka. 
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 
do 15.00. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI DLA DZIECI 

Święto to obchodzone jest co roku 2 kwietnia, w dzień 
urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana 
Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie 
książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez 
najmłodszych. 

W Gminnym Przedszkolu w Tworogu takie święto 
zorganizowano po raz pierwszy 4 kwietnia. W tym dniu 
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, dzieci 
wysłuchały bajek Andersena czytanych przez mamę 
Michałka – panią Grażynę. Zorganizowano bajkowe 
konkursy związane z postaciami bajek pana Andersena, 
z którymi dzieci bardzo dobrze sobie poradziły. W nagrodę 
otrzymały kolorowanki oraz słodką niespodziankę. Święto 
zakończyły zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których 
dzieci wcielały się w bohaterów bajkowych. 

Przygotowały i poprowadziły Anna Arendarska i Teresa 
Adamczyk. 

Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT 

Obcy język z pewnością nie sprawia trudności niektórym 
uczniom Szkoły Podstawowej w Wojsce. 

Daniel Dressler − uczeń klasy VI − zdobył niedawno 
III miejsce w wojewódzkim etapie konkursu 
z języka niemieckiego „Der, Die, Das Kenner”, który odbył 
się w Katowicach. 

Natomiast w Międzygminnym Konkursie Poezji i Prozy 
Josepha von Eichendorffa, który odbył się 11 kwietnia 
w Wielowsi, Victoria  Krywalski z klasy V zdobyła I miejsce, 
z kolei Daniel Dressler II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy! 

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIE 

18 maja odbędzie się kolejny wykład w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie 
zapraszamy!  

Tym razem Barbara Izworska opowie o zabytkach 
technicznych województwa śląskiego. Zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu na godz. 17. 
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KURIER NA BIEśĄCO 
DECYZJA NIEODWOŁALNA 

Mimo, że decyzja już zapadła, emocji wciąż nie 
brakuje, a wręcz jest ich coraz więcej. O likwidacji 
oddziału (klasy) w Gimnazjum w Brynku władze gminy 
mówiły już od roku, jednak im bliżej zapowiadanej 
reorganizacji, tym więcej niedomowień  
i niepotrzebnych spięć. Rodzice nie chcą się pogodzić 
z nową sytuacją i starają się wpłynąć na władze, by te 
zmieniły swoją decyzję. Wójt, Eugeniusz Gwóźdź, 
tłumaczy jednak, że nie może postąpić inaczej i nie 
wynika to z jego złej woli. 

Spór toczy się o gimnazjalistów z pierwszych klas. W tej 
chwili działają cztery klasy, liczące ok. 15 uczniów. Jednak 
wraz z nowym rokiem szkolnym jedna klasa ma zostać 
zlikwidowana. W efekcie w każdej klasie będzie się uczyć 
średnio 20 gimnazjalistów, co jak podkreśla wójt, nadal jest 
niewielką ilością. Grupa rodziców uważa, że takie 
rozwiązanie wpłynie negatywnie na edukację dzieci. W ich 
piśmie do wójta czytamy: Wiek, w który wchodzą nasze 
dzieci jest dla nich okresem trudnym, związanym  
z emocjonalnym dojrzewaniem (R). Brak poczucia 
stabilizacji, bezpieczeństwa, a zwłaszcza rozbicie 
istniejących przyjaźni w ramach każdego z oddziałów, 
negatywnie odbije się na przyszłym funkcjonowaniu 
społecznym naszych dzieci. (J) Naszym zdaniem 
trudności w finansowaniu aktualnej liczby oddziałów,  
nie powinny przeważać nad dobrem człowieka. Kwestie 
związane z ewentualną odpowiedzialnością za zaistniałą 
sytuację winno się odnieść do osób, które przyczyniły się 
do  utworzenia czterech oddziałów w klasach pierwszych 
w roku szkolnym 2011/2012, a nie przerzucać je na 
uczęszczające do nich dzieci.    

Wójt tłumaczy, że w tej sprawie pierwsze spotkanie z Radą 
Rodziców odbyło się już 16 maja ubiegłego roku. Było 
wiadomo, że trzeba stawić czoła niżowi demograficznemu  
i zwiększonym wydatkom na oświatę ze względu na 
zaplanowane przez rząd podwyżki dla nauczycieli.  
– W związku z powyższym gmina jest zmuszona do 
koniecznej reorganizacji oświaty. Nie chcemy udawać, że 
problem nie istnieje. Trzeba się z nim po prostu zmierzyć. 
Jestem pewny, że rozwiążemy go z korzyścią dla 
wszystkich – wyjaśniał wójt na łamach TWG Kuriera  
z 13 lutego 2012 r.  (nr 47).  

Natomiast w piśmie do Rady Rodziców wójt pisze:  
Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie problemu nie jest 
łatwe i zapewniam, że gdyby nie było konieczne, nie 
miałoby miejsca. Gmina musi ograniczyć wydatki bieżące, 
aby zrównać je do bieżących dochodów – art. 242 Ustawy  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 
r.). Przedmiotowe działanie wynikło z wniosków Komisji 
Budżetowej Rady Gminy do Wójta Gminy Tworóg  
Nr 13/2011 z dnia 26.10.2011 r. i Nr 19/2012 z dnia 
18.01.2012 r. dot. oszczędności w placówkach 
oświatowych. Proszę o zrozumienie oraz rozsądne  
i przemyślane podejście do problemu, aby wprowadzone 
zmiany wychowawczo przyniosły nie negatywne,  
a pozytywne skutki dla naszych młodych mieszkańców, 

którzy muszą się przygotować do dorosłego, 
rzeczywistego życia. Życia gdzie stres jest wszechobecny, 
rachunek ekonomiczny bardzo istotny, a zmiany następują 
bardzo często i to takie, na które nie mamy żadnego 
wpływu.   

Na wspomnianym spotkaniu z Radą Rodziców 
ze strony władz padła propozycja utworzenia trzech 
oddziałów, jednak na prośbę dyrekcji szkoły udzielono 
zgody na otwarcie czterech oddziałów, gdyż stawką 
były godziny pacy dla nauczycieli. – Zapewniono nas 
wtedy, że dzieci będzie dużo więcej od prognozowanej 
ilości. Umówiliśmy się, że jeżeli dzieci nie będzie 
w ilości wspólnie ustalonej (miało być 76 dzieci, jest 
62), to w roku następnym jeden oddział zostanie 
zlikwidowany – odpowiada wójt w piśmie do Rady 
Rodziców.  

– Uważam, że technicznie można temat rozwiązać dzieląc 
tylko jeden oddział na trzy grupki uczniów. Taka zmiana 
ograniczy stres dzieci do minimum, nie rozdzieli dzieci 
przyjaźniących się, a zarazem pozwoli rozdzielić tych, 
którzy chętnie zmienią klasę z różnych powodów. Jednak 
to pozostawiam do rozstrzygnięcia Dyrekcji Gimnazjum, 
która temat powinna skonsultować z rodzicami, a przede 
wszystkim dziećmi, których dobro ma być najważniejsze. –
sugeruje wójt. Temat był wielokrotnie poruszany podczas 
spotkań z Radą Pedagogiczną oraz na posiedzeniach 
komisji Rady Gminy (Budżetowej i ds. Społecznych). 
z udziałem Związku Zawodowego Gimnazjum i dyrektorki 
szkoły. – Po wysłuchaniu wszystkich argumentów uznano, 
że są zasadne, a wprowadzenie reform jest konieczne,
aby w niedalekiej przyszłości nie podzielić losu 
samorządów, gdzie przemilczano temat, co 
w konsekwencji doprowadziło do likwidacji szkół, czego 
chciałbym uniknąć – mówi wójt.  

DZIEŃ ZIEMI W PRZEDSZKOLU 

Na świecie po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi 
w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 roku. W ten 
sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu 
niszczeniu otaczającego nas środowiska. W tym dniu 
ludzie całego świata zastanawiają się, jakich spustoszeń 
na swojej planecie dokonał człowiek, jakie są tego skutki 
i jak to można zmienić. 
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Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Tworogu bardzo 
pracowicie obchodziły DZIEŃ ZIEMI. Przedstawiły w jaki 
sposób segregują śmieci, sprzątają przedszkolne 
podwórko, bawią się wykorzystując plastikowe pudełka, 
udowodniły również,  że znają zasady ochrony przyrody,  
a na zakończenie wspólnie z panem leśnikiem  
z Nadleśnictwa w Brynku – Pawłem Drabkiem – posadziły 
drzewka na przedszkolnym podwórku. 

Przedszkolaki uczestniczą w programie „Zostań 
Kubusiowym Przyjacielem Natury”, a jednym z zadań jest 
właśnie zorganizowanie Dnia Ziemi, dlatego też wszystkie 
dzieci otrzymały na pamiątkę książeczki kolorowanki oraz 
miarki wzrostu przedszkolaka. 
 

oprac. Teresa Adamczyk 

DZIEŃ OTWARTY  
W PRZEDSZKOLU 

Jak co roku, pod koniec kwietnia w naszym przedszkolu 
organizujemy Dzień Otwarty, podczas którego nowe 
przedszkolaki zapoznają się z naszym przedszkolem. 
Dzieci z poszczególnych grup prezentują swoje 
umiejętności artystyczne, muzyczne i taneczne, a mali 
goście uczestniczą w warsztatach plastycznych, 
muzycznych i ruchowych. Dzień mija szybko i zadowolone 
dzieci wracają do domu, by we wrześniu wejść w nasze 
przedszkolne progi. 

Kilka dni później, 19 kwietnia w Świbiu uczennica klasy III 
Ania Kamińska zdobyła I miejsce w Międzygminnym 
Konkursie Wiedzy Uczniów Klas II i III „Omnibus 2012”.
Kwiecień okazał się szczęśliwy również dla naszych 
szkolnych sportowców, którzy zdobyli: I miejsce
w Gminnym Czwórboju L-a w kategorii dziewcząt; 
I miejsce w Gminnym Czwórboju L-a w kategorii chłopców; 
I miejsce w Powiatowym Czwórboju L-a w kategorii 
chłopców; I miejsce w Powiatowym Czwórboju L-a 
w kategorii dziewcząt; Mistrzostwo Powiatu 
Tarnogórskiego w Piłce Nożnej, po zwycięskim meczu 
z Tąpkowicami, wynikiem 8:0 i II miejsce w Turnieju 
Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego Piłki Nożnej. 

Nasza szkoła zdobyła także IV miejsce w Mistrzostwach 
Śląska Szkół Podstawowych w Brydżu Sportowym 
w punktacji międzyszkolnej szkół podstawowych (Katowice 
28.04). 

oprac. Hanna Pawełczyk 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW  
Z BRYNKA 

Uczeń kl. III D Gimnazjum w Brynku – Robert Majer zajął 
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym z cyklu 
„Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa 
Polaków” dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  Konkurs odbył się 13 marca 2012 r. 
w Katowicach. 

Dwie  uczennice Gimnazjum w Brynku, Joanna  Wrzeciono 
z kl. III A oraz Izabela Zientek z kl. II B, zakwalifikowały się 
do finału Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Wprawdzie 
nie znalazły się w piątce finalistów, ale żeby wziąć udział 
w finale musiały wykazać się ogromną wiedzą i pokonać 
liczną grupę uczestników etapu szkolnego i rejonowego.  

GIMNAZJUM W BRYNKU  
SZKOŁĄ ODKRYWCÓW 
TALENTÓW 

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gimnazjum 
w Brynku wpisane zostało na ministerialną listę Szkół 
Odkrywców Talentów. Jest to tym cenniejsze 
wyróżnienie, że jesteśmy na tej liście jedną z czterech 
szkół w powiecie tarnogórskim i jedynym gimnazjum 
posiadającym ten prestiżowy tytuł.  

Cieszymy się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej 
doceniło wysiłki Rady Pedagogicznej służące rozwijaniu 
uzdolnień i zainteresowań, dostrzegło klimat szkoły, która 
wspiera każdego ucznia i realizuje jego potrzeby. 

Wszystkich, którzy chcą poznać szczegóły tego 
wyróżnienia, odsyłamy na stronę Ośrodka Rozwoju 
Edukacji do mapy przedstawiającej sieć Szkół Odkrywców 
Talentów (http://www.ore.edu.pl). 

Anna Rogala-Goj

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Wszystkim, którzy nas odwiedzili życzymy udanych 
wakacji i do zobaczenia po wakacjach. 

oprac. Teresa Adamczyk 

 KWIETNIOWE ZWYCIĘSTWA 

Kwiecień okazał się pasmem sukcesów dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Tworogu. 13 kwietnia Szkolny 
Teatrzyk Lalek „Pacynka” zdobył I miejsce w I Przeglądzie 
Teatralnym „Szlachetne zdrowie...” organizowanym przez 
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bytomiu  
i Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Bytomiu. 16 maja 
zespół wystąpi na gali pod patronatem Radia „Piekary”  
i TVP Katowice, połączonej z wręczeniem dyplomu.  
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W turniejach brały udział trzy drużyny: z Tworoga, Wojski  
i Boruszowic. Jako pierwszy odbył się turniej koszykówki 
mieszkańców gminy. Następnie miał miejsce turniej piłki 
siatkowej, jednocześnie w sali obok rozgrywał się mini 
turniej tenisa stołowego drużyn szkolnych. Rozgrywki 
zakończyły się około godz. 17.30, po czym nastąpiło 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W turnieju 
siatkówki najlepsza okazała się drużyna złożona  
z mieszkańców Wojski i Połomii, na drugim miejscu 
znalazła się drużyna z Tworoga, natomiast zawodnicy  
z Boruszowic zajęli trzecie miejsce. W turnieju koszykówki 
gospodarze odnieśli zwycięstwo, na drugim miejscu 
znalazła się drużyna z Tworoga, a na trzecim z Wojski.  
Z kolei miniturniej tenisa stołowego drużyn szkolnych 
zakończył się zwycięskim pierwszym miejscem dla 
drużyny SP Tworóg, drugie miejsce wywalczyli sobie 
uczniowie z SP Boruszowic, a trzecie uczniowie z Wojski. 

Organizatorzy dziękują za pomoc: Dariuszowi Formie, 
Alicji i Andrzejowi Sosinkom, Annie i Tadeuszowi Oparom, 
Tomaszowi Wyciszczakowi, Janowi Strzódce, Wernerowi 
Nawrockiemu, Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg – Markowi Mundzikowi, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu – Grażynie Chmiel. 

DZIEŃ ZIEMI W WOJSCE 

„Dobra energia dla wszystkich” – pod tym hasłem upłynął 
w Wojsce Dzień Ziemi. Uroczystości rozpoczęto od 
prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Różę 
Neuman, poświęconej  energii na świecie i jej ochronie. Po 
serii pytań konkursowych znawców energii nagrodzono 
słodyczami.  

Następnie w swoich klasach dzieci wykonały plakaty 
nawiązujące do hasła dnia. Nagrody konkursowe wręczał 
osobiście wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY TWORÓG 

W sobotę 21 kwietnia w Boruszowicach odbył się  
II Turniej Piłki Siatkowej i Koszykowej o Puchar Wójta 
Gminy Tworóg. Spotkaniu towarzyszyło hasło „My 
Gmina Tworóg, współpracujemy, żadnymi 
trudnościami się nie przejmujemy, zawody razem 
organizujemy i zasady fair play stosujemy”.  

Zeszłoroczny turniej odbył się w Tworogu, tym razem 
zawody miały miejsce na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Boruszowicach. O godz. 14.00 na sali 
gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie, na 
którym oprócz zawodników obecni byli: wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, zastępca wójta Klaudiusz Wieder, sekretarz 
Teodor Dramski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu Grażyna Chmiel, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy jako przedstawiciel Rady Rodziców 
– Marek Mundzik, a także pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach Danuta Wiśniowska. 

Uroczystości zakończono wspólnym sadzeniem drzew na 
terenie szkoły. Uroczystego posadzenia drzewa dokonał 
również wójt naszej gminy oraz dyrektor szkoły, Marcin 
Paździor. 

85. ROCZNICA USTANOWIENIA 
„MAZURKA DĄBROWSKIEGO” 
HYMNEM NARODOWYM 

„Niech połączy nas hymn” – tymi słowami Prezydent Polski 
Lech Wałęsa motywował  wszystkich Polaków do 
znajomości hymnu narodowego oraz do szacunku 
i właściwej formy jego wykonywania. Dlatego pod 
patronatem Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy i programu 
„Mam gen wolności” odbył się w naszej szkole Dzień 
Hymnu Narodowego. Gościem honorowym był wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  
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Najpierw miał miejsce  konkurs na interpretację „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Wszystkie klasy z szacunkiem godnym tej 
ważnej dla nas pieśni zaśpiewały jej wszystkie cztery 
zwrotki. Najlepsza jednak okazała się interpretacja klasy I  
i to jej uczniowie zdobyli I miejsce. Po krótkiej przerwie 
odbył się konkurs wiedzy na temat naszego hymnu dla 
klas starszych. Uczniowie musieli poradzić sobie  
z pytaniami o powstanie hymnu, jego historię, znać 
postacie historyczne pojawiające się w tekście „Mazurka”. 
Tym razem zwyciężyła klasa IV. Oprócz tego odbył się 
konkurs plastyczny i układania puzzli. To był niezwykle 
uroczysty dzień i pamiętajmy: „Jeszcze Polska nie 
zginęła...” 

Grażyna Nierychło 

WSPÓLNE KIBICOWANIE 

Rada Sołecka w Połomi zaprasza wszystkich 
mieszkańców do świetlicy na wspólne oglądanie 
Mistrzostw „Euro 2012”. 

Jest to możliwe dzięki zakupieniu telewizora, anteny i karty 
abonamentowej w ramach gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.  

MINI EURO 

Mecze grupowe w ramach Spichlerzowego Mini Euro 
2012 już niemal za nami. Wkrótce dowiemy się kto 
zagra w wielkim finale zaplanowanym na 7 czerwca. 

Pierwsze mecze zostały rozegrane na tworoskim „Orliku” 
już 28 kwietnia. Póki co, najbardziej obiecującą rozgrywką 
okazał się mecz otwierający Mini Euro (Polska – Grecja), 
który zakończył się wynikiem 3:2 dla Polski. Czy jest to 
dobra wróżba dla polskich piłkarzy w nadchodzących 
mistrzostwach Europy? Już niedługo się przekonamy.  

Jak zauważyli organizatorzy tworoskich mistrzostw, choć 
mecze mają charakter towarzyski, emocji nie brakuje,  
a atmosfera na murawie bywa gorąca. Zawodnicy dają  
z siebie wszystko i walczą do utraty sił (nawet w 30-
stopniowym upale). Każdej drużynie zależy by pokazać się 
z jak najlepszej strony. Stawką jest przecież tytuł „Mistrza”. 

 

Na zdjęciach Portugalia (czyli Potępa) kontra Holandia 
(czyli radni).  

Nie przegapcie kolejnych rozgrywek i wielkiego finału  
(7 czerwca, godz. 20 na boisku „Orlik” w Tworogu). 
Tymczasem można zerknąć poniżej na terminarz meczów 
oraz wyniki, które znajdziecie na stronie internetowej 
gminy Tworóg – www.tworog.pl. 

 
GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 

POLSKA 
(OSP1 TWORÓG) 

NIEMCY 
(OSP2 

TWORÓG) 

HISZPANIA 
(G.S. 

TWORÓG) 

UKRAINA 
(JUNIORZY 
TWORÓG) 

GRECJA 
(NOWA WIEŚ) 

DANIA 
(RADZIONKÓW) 

IRLANDIA 
(ŚWINIOWICE) 

SZWECJA 
(CASTORAMA) 

ROSJA 
(TESCO) 

PORTUGALIA 
(POTĘPA) 

WŁOCHY 
(WOJSKA) 

FRANCJA 
(KIELCZA) 

CZECHY 
(BORUSZOWICE) 

HOLANDIA 
(RADNI) 

CHORWACJA 
(POŁOMIA) 

ANGLIA 
(SWOI 

TWORÓG) 

 

26.05.2012 ĆWIERĆFINAŁY 

GODZINA 9.00 1 A 2 B 
GODZINA 10.00 1 B 2 A 
GODZINA 11.00 1 C 2 D 
GODZINA 12.00 1 D 2 C 

 

2.06.2012 PÓŁFINAŁY 

GODZINA 10.00 ZWYCIĘZCA 
(1A-2B) (1B-2A) 

 

GODZINA 11.00 ZWYCIĘZCA 
(1C-2D) (1D-2C) 

 

 

7.06.2012  FINAŁ 

GODZINA 19.00 MECZ O TRZECIE 
MIEJSCE 

GODZINA 20.00 FINAŁ  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 


