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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

w majowym wydaniu „TWG Kuriera” nie zabraknie 
propozycji spędzania wolnego czasu. W „Hobbyście” 
zachęcamy was do marszu nordyckiego z mieszkankami 
Kotów, które przekonują, że ten sport to gwarancja dobrej 
kondycji. Z kolei „Pod lupę” bierzemy ranczo w Nowej Wsi 
Tworoskiej, miejsce dla spragnionych spokoju, przyrody 
i lubiących aktywny tryb życia.  

Relacjonujemy także najważniejsze wydarzenia z życia 
rady gminy. Tym razem przysłuchiwaliśmy się posiedzeniu 
komisji wspólnej, na której dyskutowano o losie pewnych 
działek.  

W dziale „Kulturalnie” piszemy o historii naszej gminy. 
Wspominamy hrabinę Marie Karoline von Donnersmarck
oraz zabytkowe dzwony z kościołów w Tworogu i Kotach. 
Obie historie łączy II wojna światowa, której dramatyczny 
przebieg napisał nowy rozdział w życiu hrabiny i wpłynął 
na losy zabytków.   

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Karolina Gatys, Eleonora Krywalska,  

Róża Neumann, Hanna Pawełczyk, Bożena Szeliga, Klaudiusz Wieder 

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

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
KONCERT ROBERTA 
KASPRZYCKIEGO 

20 czerwca o godz. 19.00 w muzycznej kawiarni na 
terenie rancza „Baranówka” w Nowej Wsi Tworoskiej 
odbędzie się koncert jednego z najbardziej znanych 
reprezentantów piosenki autorskiej –  
Roberta Kasprzyckiego.  

Podobno, to właśnie koncerty oddają prawdziwą moc tego 
artysty. W kontakcie z publicznością, Kasprzycki najpełniej 
emanuje niezwykłą charyzmą. Niespożyta energia, feeling  
i poczucie humoru sprawiają, że kontakt z widzami jest 
natychmiastowy i długofalowy, kto bowiem był raz na 
koncercie Kasprzyckiego niemal zawsze wraca. 

Mówiąc krótko czerwcowy koncert będzie muzyczną pigułą 
w poetyckim, folkowym i kabaretowym klimacie. Znajdzie 
się także miejsce na premierowe piosenki, które niedługo 
ujrzą światło dzienne na nowej płycie. 

Osoby zainteresowane koncertem proszone są o kontakt 
mailowy z organizatorem:  

biuro@ranczobaranowka.pl                

cena biletu: 50 zł 

POTRZEBNA 
POMOC DOMOWA 

Poszukuję pani do pomocy w domu  
w Boruszowicach. Okazjonalnie do opieki nad 
dziewczynką 3-letnią.  

Proszę o kontakt na numer 
662 246 877 

lub elektronicznie na 
daga.kuta@interia.pl 

. 

O      G      Ł      O      S      Z      E      N      I      E 

Masz pytania lub pomysł na nowy temat? 

Napisz do nas:  

twgkurier@poczta.fm 
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KURIER SESJA 
ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI  

Na poprzedniej komisji rozwoju zaopiniowano 
negatywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 
Tworóg a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Brynek. Swoje stanowisko 
komisja uzasadniła dużymi dysproporcjami  
w powierzchni terenów podlegających wymianie. Na 
poprzedniej sesji Rady Gminy, 31 marca, temat 
wycofano z obrad. Do sprawy powrócono 28 kwietnia, 
na wspólnym posiedzeniu komisji. Wiele wątpliwości 
zostało wówczas rozwianych. 

Ze strony Nadleśnictwa Brynek wymianie mają podlegać 
działki w centrum Tworoga, które z punktu widzenia 
działalności statutowej są Nadleśnictwu zbędne. Należy do 
nich m.in. teren przy Ośrodku Zdrowia, przy Banku 
Spółdzielczym w Tworogu oraz boisko sportowe w Połomii. 
Dotychczas jakakolwiek ingerencja gminy w tych 
miejscach była niemożliwa, ponieważ gmina nie miała 
tytułu prawnego do działek.  

Wiele kontrowersji wzbudziło boisko w Połomii, które od 
dziesiątek lat służy mieszkańcom sołectwa. To ostatnie na 
terenie gminy boisko, które funkcjonuje na 
nieuregulowanej prawnie działce. W 2008 r. gmina 
podpisała umowę dzierżawczą na ten teren, dąży jednak 
do przejęcia ziemi z wielu praktycznych powodów. Mówiąc 
najkrócej, otworzy to możliwości inwestowania w nią. 
Niektórzy radni sugerowali, że być może można przejąć 
teren na podstawie tzw. zasiedzenia. Do dyskusji włączył 
się prawnik, który kategorycznie odrzucił taką możliwość. 

W zamian za te tereny gmina oferuje inne. Jednak 
zdaniem radnego i przewodniczącego Komisji Rozwoju, 
Inwentaryzacji i Rolnictwa, Piotra Kroka, zamiana kosztuje 
gminę wiele, a nawet zbyt wiele. – Niektóre z oferowanych 
terenów są rzeczywiście gminie zbędne, ale są też takie, 
które w przyszłości mogłyby stanowić cenną wartość 
rekreacyjną i turystyczną – przekonywał. Ponadto 
zauważył, że za mniejsze działki, gmina oddaje znacznie 
większe. – Dlaczego? – pytał. – Zamiana ma być 
ekwiwalentna wartościowo, nie powierzchniowo – 
tłumaczył wójt Eugeniusz Gwóźdź. Innymi słowy, nie 
zawsze większa działka oznacza cenniejszy teren. Tereny 
leśne są po prostu znacznie tańsze, niż położone  
w centrum miejscowości tereny o potencjale 
inwestycyjnym. Na spotkanie Komisji zaproszono 
przedstawicieli Nadleśnictwa Brynek, którzy włączyli się do 
dyskusji. – Zamiana musi być dla nas zgodna  
z działalnością statutową. Działki w centrum Tworoga, nie 
są nam potrzebne, dlatego stanowią przedmiot wymiany. 
Dysproporcja powierzchniowa oczywiście jest, ale z punktu 
widzenia finansowego nie – mówił nadleśniczy, Andrzej 
Stoces. Wójt zaznaczył również, że tereny wycenił 
rzeczoznawca majątkowy z licencją państwową wspólnie 
wyłoniony z Nadleśnictwem. 

Nie ma więc podstaw do kwestionowania wyceny. Według 
rzeczoznawcy nieruchomości gminne mają wartość 
333 800,00 zł, a Nadleśnictwa 334 200,00 zł. 

Rozmowy na temat zamiany trwają wiele lat, w tej chwili 
gmina ma realną szansę na uregulowanie kwestii prawnej 
działek, które przede wszystkim mają służyć 
mieszkańcom. Długie dyskusje i wydanie opinii w tej 
sprawie nie było łatwe. Ostatecznie 10 radnych głosowało 
za pozytywnym zaopiniowaniem projektu, 2 było 
przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Sesja Rady 
Gminy, na której odbędzie się głosowanie w tej sprawie 
zaplanowano na 12 maja.  

NOWY WITACZ JUŻ GOTOWY 

Witacz to nic innego jak konstrukcja z nazwą, herbem, 
zwykle z napisem powitalnym, umieszczona przy wjeździe 
do miasta, gminy lub regionu. Przyjrzyjcie się więc, kiedy 
będziecie wjeżdżać na teren gminy Tworóg od strony 
Tarnowskich Gór. Po prawej stronie przed lasem, 
na granicy gmin, stoi nasz odnowiony witacz. Jego 
projektantem i wykonawcą jest Fryderyk Zgodzaj, który po 
skonsultowaniu tematu z zastępcą wójta, Klaudiuszem 
Wiederem  wybrał ich zdaniem odpowiednie kolory i treść. 
Konstrukcję wykonano w żółciach i błękitach, czyli barwach 
Śląska. Znajduje się na niej powitanie, nazwa i herb gminy 
oraz gmin partnerskich.  

Odnowiona konstrukcja „wita” wszystkich wjeżdżających 
do Gminy od 18 kwietnia, czyli Wielkiego Piątku. Nowy 
witacz ma się również pojawić na granicy gminy Tworóg 
i Lubliniec, w okolicy Pustej Kuźnicy.  
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KURIER POD LUPĄ 
 WYLOGUJ SIĘ Z SYSTEMU! 
„BARANÓWKA” CZEKA 

Dla spragnionych ciszy, spokoju, przyrody, ale nie 
leniuchów! Dla takich ludzi jest Ranczo „Baranówka”, 
które działa w Nowej Wsi Tworoskiej od 6 lat. 
Właściciele, Joanna i Jarosław Baranowscy, 
przekonują, że trudno się tu nudzić. – To miejsce 
oddzielone lasem od zgiełku i zbędnych szumów 
pozwala na dłuższą chwilę wylogować się z systemu – 
twierdzą. Od 1 maja „Baranówka” poszerza zakres 
swoich usług. Do tej pory ukierunkowana na grupy 
zorganizowane, teraz otwiera się również na rodziny  
i indywidualnych klientów. 

Pomysły – nasza specjalność  
Właściciele to nauczyciele wychowania fizycznego, którzy 
nie chcą i nie potrafią siedzieć bezczynnie. – Wszystko co 
związane z aktywnością fizyczną jest nam bliskie – mówi 
Jarosław Baranowski. Od 1993 r. prowadzą: Szkółkę 
Pływacką „Delfinek” na kilku basenach (pływalnia szkolna 
SP 54 I Pływalnia OSIR w Bytomiu, w SP 10  
w Tarnowskich Górach, w Zespole Szkół Sportowych nr 2 
w Chorzowie i w Katowicach w ZS Plastycznych), Ranczo 
Baranówka w Nowej Wsi Tworoskiej i Biuro Usług 
Turystycznych Strefa Delfinkowych Przyjaciół zajmującą 
się organizacją imprez o charakterze aktywnego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. – Organizujemy 
również konferencje szkoleniowe, urodziny przy ognisku, 
familiady na trawie, imprezki nordic walking, wyjazdy na 
narty, półkolonie, wycieczki szkolne połączone  
z aktywnymi lekcjami przyrody, gry paintballowe, kuligi, 
wczasy w siodle, obozy jeździeckie, imprezy 
okolicznościowe dla grup zorganizowanych, prowadzimy 
codzienne jazdy konne – wymienia pan Jarosław 
zaznaczając, że potencjał „Baranówki” jest ogromny, a oni 
sami są otwarci na pomysły klientów.  

Właściciele przygotowali również 7 pokoi gościnnych 
z łazienkami i łaźnię fińską z pełnym zapleczem. Tuż obok 
stoi przestronna, nowoczesna stajnia. – Postawiliśmy dwa 
budynki, połączone ze sobą nie tylko ścianami, ale ideą 
przebywania w miejscu pełnym przyrody, pozytywnej 
energii i spokoju, które daje obcowanie z koniem. 
Wkomponowaliśmy w otaczającą nas zieleń ośrodek 
jeździecki wraz z kawiarnią i pokojami gościnnymi, mając 
nadzieję, że i Wy zechcecie nas odwiedzić – zapraszają 
właściciele „Baranówki”. W każdym zakątku urządzonym 
w secesyjnym stylu można dostrzec dbałość o szczegóły. 
– Wszystko, co tu widać jest wykonane na zamówienie, 
stawiamy na rękodzieło – mówi pan Jarosław 
oprowadzając po kawiarni.  

Naturalnie, kulturalnie 
Na tym nie kończą się nowości. Państwo Baranowscy 
mają ogromny apetyt na kulturę i liczą, że mieszkańcy 
okolicy podzielają ich zainteresowania. Już dziś zapraszają 
na koncerty, wystawy, spotkania autorskie, które będą 
organizować w „Baranówce”. A przepiękna okolica, która 
stanowi najciekawszą scenografię kulturalnej uczty, będzie 
dodatkowym atutem. – Napalimy w kominku, wygrzejemy 
Was w saunie, wytarzamy w śniegu za kuligowymi 
saniami, pokażemy gdzie rosną najlepsze grzyby. Ściany 
przyozdobiliśmy obrazami naszych przyjaciół, tworząc 
namiastkę galerii również dla innych, chcących pokazać 
efekty swojej malarskiej lub fotograficznej pasji. 
W regularnych odstępach czasu gościmy artystów z kręgu 
muzyki klasycznej, krainy łagodności, jazzu, bluesa. Dla 
bardziej energicznych mamy szeroką ofertę aktywnego 
wypoczynku, którego organizacją zajmujemy się od wielu 
lat – czytamy na stronie internetowej „Baranówki”.  

Hand made  
Od maja tego roku w „Baranówce” działa kawiarnia,  
w której można skosztować domowych wypieków lub 
posilić się pizzą prosto z pieca opalanego drewnem.  

RANCZO BARANÓWKA 

Godziny otwarcia kawiarni: 

wtorek- piątek    14.00 - 22.00 
sobota-niedziela   12.00 - 22.00 

Poznaj nas: 

www.ranczobaranowka.pl 
www.moveup.pl 

www.delfinek.bytom.pl 
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KURIER HOBBYSTA 
MARSZ PO ZDROWIE CZYLI 
SPACER NORDYCKI 
Chyba każdy z nas chciałby móc zatrzymać czas, czuć 
się zawsze młodo i zdrowo. Rzeczywistość jednak 
często bywa zgoła inna. Siedzący tryb życia, złe 
nawyki żywieniowe i brak ruchu na świeżym powietrzu 
sprawiają, że czujemy się źle i brakuje nam energii. Na 
szczęście jest na to sposób – nordic walking, forma 
treningu, która wywodzi się z Finlandii. To technika 
marszu tradycyjnego połączona z techniką jazdy na 
nartach biegowych. Nie tak dawno osoby maszerujące 
z kijkami budziły duże zdziwienie, dziś jest ich coraz 
więcej. O tajnikach tego sportu, który bardzo szybko 
przekroczył granice krajów skandynawskich  
i zdobył popularność w całej Europie rozmawialiśmy  
z mieszkanką Kotów – panią Krystyną Pilarską, 
posiadającą dyplom instruktora nordic walking i duże 
doświadczenie w tej dziedzinie. 

Nordic walking to nie pierwsza aktywność fizyczna, w jaką 
zaangażowała się Krystyna Pilarska, z zawodu 
nauczycielka wychowania fizycznego. Od 2010 roku 
posiada uprawnienia instruktora nordic walking i od tego 
czasu zgłębia tajniki tej dyscypliny oraz uczy innych jak 
prawidłowo maszerować, bo jak się okazuje to nie takie 
proste, jakby się mogło wydawać. Techniki tego typu 
marszu trzeba się nauczyć. Na pierwszy rzut oka wydawać 
się może, że nie ma nic prostszego niż nordic walking. 
Przecież to takie banalne, wystarczą 2 kijki i do dzieła. 
Pozory jednak mylą i niestety sporo osób chodzących  
z kijkami w lasach, czy miejskich parkach nie robi tego 
prawidłowo, nie wykorzystuje więc korzyści płynących  
z prawidłowego treningu. Wzór na kije jest prosty. 
Wysokość kijka = dwie trzecie wzrostu. Można ją ustalić 
poprzez zgięcie łokcia pod kątem prostym i dopasowanie 
kijka do tej wysokości. – Nieprawidłowe posługiwanie się 
kijkami może nam zaszkodzić. Należy również zwrócić 
uwagę na rękojeść kijka, najlepsze są te, które mają 
specjalne rękawiczki, dzięki czemu kijki trzymają się ręki. 
Na rynku są kijki stałe i teleskopowe, umożliwiające 
regulację. Każde z nich spełniają swoja rolę, kiedy są 
dobrze dopasowane. Duże znaczenie ma także technika 
stawiania kroków – mówi pani Krystyna. – Podczas 
chodzenia ważna jest postawa: plecy powinny być 
wyprostowane, brzuch wciągnięty, łokcie rozluźnione  
i w miarę proste, ale nie sztywne. W miarę jak 
przyspieszymy pozwólmy ciału pochylić się trochę do 
przodu. Kroki stawiamy zaczynając od pięty, przez 
śródstopie, wybijając się z palców. Kroki powinny być 
trochę dłuższe niż zazwyczaj, tak aby czuć rozciąganie  
w pachwinach, natomiast ręce i nogi pracują 
naprzemiennie: lewa noga, prawa ręka i odwrotnie. 
Rękami poruszamy naturalnie do wysokości pępka – 
wyjaśnia. 

Od niedawna, bo od stycznia bieżącego roku, w Kotach  
w ramach miejscowego klubu sportowego działa sekcja 
nordic walking, prowadzona przez panią Krystynę. Zajęcia 
odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki i czwartki  
o godz. 18 oraz w soboty o godz. 11. 

– Chętnych do wspólnego marszu nie brakuje. 
Na pierwsze spotkanie przyszło aż 20 osób w wieku od 35 
do 50 lat – relacjonuje instruktorka. – Pierwsze spotkanie, 
było szkoleniem na temat technik marszu, sposobu 
posługiwania się kijkami i stawiania kroków. Była to taka 
lekcja pokazowa. Oczywiście obowiązkową sprawą jest 
rozgrzewka przed marszem i ćwiczenia rozciągające po 
jego zakończeniu. Najczęściej maszerujemy w grupkach 
kilkuosobowych. Początkowo przemierzaliśmy trasę 6-7 
km., a obecnie około 8-10 km. 

Sport, relaksacja i komunikacja. Nordic walking, to nie tylko 
sport, podczas marszu można się doskonale zrelaksować 
na łonie natury i po prostu pogadać ze znajomymi. –
Gadamy o sprawach lekkich i przyjemnych, 
o kosmetykach, ogrodach i o tym ile już schudłyśmy, nigdy 
o problemach – po prostu pełny relaks – mówi pani 
Danusia, jedna z uczestniczek marszu. Podobnie jak pani 
Beatka i pani Zosia, już dawno połknęła „nordicowego” 
bakcyla.   

Pojęcie straty w tym sporcie nie ma prawa bytu, za to 
korzyści jest naprawdę wiele. – Regularne marsze z kijami 
poprawiają naszą sprawność i ogólną kondycję fizyczną 
organizmu. Dodatkowo nordic walking wzmacnia mięśnie 
grzbietu i kręgosłupa. Dzięki temu możemy pozbyć się lub 
zmniejszyć uporczywe bóle pleców. Marsze z kijami 
wzmacniają układ sercowo-naczyniowy i poprawiają jego 
pracę, obniżają ryzyko zapadnięcia na cukrzycę. 
Pomagają obniżyć ciśnienie, poprawiają wydolność serca 
i zaopatrzenie komórek w tlen. Podobnie jak inne formy 
aktywności ruchowej, z pewnością poprawiają naszą 
sprawność i ogólną kondycję fizyczną. Nordic walking 
może rozwijać aż 90% systemu mięśniowo-szkieletowego. 
Warto więc zauważyć, iż wydatek energetyczny i spalanie 
kalorii w przypadku marszu z kijami jest większe niż 
podczas zwykłego chodzenia, ponieważ chodzenie z kijami 
angażuje także górne partie ciała, w efekcie chudniemy 
szybciej – mówi pani Krystyna. Największą zaletą tej 
dyscypliny jest jej dostępność. To rodzaj rekreacji 
przeznaczony i dostępny dla każdego. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
HRABINĄ BYĆ 

Marie Karoline von Donnersmarck była jedną z trzech 
córek Karla Henckel von Donnersmarcka. Podobno 
najbardziej znaną miejscowej ludności i cieszącą się 
ich wielką sympatią. Karolina zasłużyła sobie na 
względy mieszkańców Tworoga dzięki swojemu 
zaangażowaniu w edukację najmłodszych. Kiedy 
wojenna zawierucha zawiodła na front wielu mężczyzn, 
brakowało m.in. nauczycieli. Karolina starała się 
wypełnić powstałą lukę i w miarę swoich możliwości 
prowadziła zajęcia lekcyjne.  

Gdy 26 stycznia 1940 roku jej ojciec ginie na wojnie jako 
kapitan rezerwy 2 Pułku Pancernego, majątek brynkowski 
przechodzi w ręce córek. – Otrzymany spadek był 
kłopotliwy, bo zamek został w tym czasie zaadaptowany 
na szkołę dla Hitler-Jugend. Niektóre budynki i park także 
zostały zajęte – pisze Fryderyk Zgodzaj w książce 
„DwaRogi”. Spadkobierczynie są zmuszone zamieszkać  
w wilii administracyjnej tzw. ogrodnika, niedaleko 
centralnej kotłowni. 

Cztery lata później, 27 lipca 1944 r., Karolina wychodzi za 
mąż (zdj. obok). Jej wybrankiem jest major wojsk 
pancernych Clemens Heinrich graf von Kageneck. Ślub 
cywilny odbywa się w Hanusku, udzielił go urzędnik USC  
o nazwisku Kuntze. Ślub kościelny z kolei odbył się  
w Tworogu. Popularnej dziedziczce nie było jednak pisane 
w spokoju cieszyć się spuścizną po ojcu i małżeństwem. 
10 stycznia 1945 roku, kiedy zbliża się front, wraz z matką 
i siostrami wyjeżdża zostawiając za sobą rodzinne strony, 
do których nie przestanie tęsknić. Do Westfalii docierają 
czterema furmankami. – Po drodze,  
w Bergen/Niedersachsen Karolina rodzi 25 kwietnia 1945 
roku córkę Marie Elisabeth Theresie, a po trzech 
godzinach postoju kolumna konna rusza w dalszą drogę – 
czytamy w publikacji Fryderyka Zgodzaja. Nikt wówczas 
nie przypuszczał, że pięćdziesiąt jeden lat później 
będziemy świadkami jej powrotu w rodzinne strony. Dziś 
wspominamy ten historyczny dzień słowami artykułu jaki 
ukazał się w „Trybunie Śląskiej” w 1994 r.: 

W niedzielne południe, 31 lipca przed otwartą bramę 
kościoła w Tworogu podjeżdża biały autokar. 71-letnia 
Karolina Henckel von Kageneck (z domu Henckel von 
Donnersmarck) wychodzi pierwsza. Podaje rękę swojemu 
81-letniemu mężowi, hrabiemu Klemensowi. Pomaga mu 
pokonać schody, założyć marynarkę. Za nimi z autokaru 
wysiada czterdziestu potomków rodu Donnersmarcków. 
Większość z nich przyszła na świat po wojnie  
w Niemczech. Ale są w tym gronie osoby, które urodziły 
się i wychowały w swych rodowych posiadłościach na 
Śląsku. Jest książę Guidotto Henckel von Donnersmarck 
ze Świerklańca z siostrą Anną Kateriną, hrabia Karl Josef  
z Nakła z bratem Wilfriedem, hrabia Leo Ferdynand  
z Bytomia i jego brat Gregor. I trzy siostry z Brynka: 
Wilhelmina, Karolina i Sofia.  

 

 

Przed 50 laty w Tworogu Karolina Henckel von 
Donnersmarck brała ślub z hrabią Klemensem von 
Kegeneck. Teraz wrócili w rodzinne strony, aby świętować 
złote gody. Przed kościołem wita ich szpaler mieszkańców 
Tworoga. Dziewczęta z koła mniejszości niemieckiej 
wręczają kwiaty. Przyszli górnicy i strażacy ze 
sztandarami. W kościele czekają ławki z napisem 
„reserviert”. Mszę w języku niemieckim celebruje ksiądz 
Gregor Henckel von Donnersmarck. Przyjechał tu 
z zakonu cystersów pod Wiedniem. W tym czasie na 
zamku w Brynku trwają przygotowania do bankietu (…) 

W tym roku mija 20 lat od złotych godów hrabiowskiej pary 
i ich wizyty w Tworogu. W trakcie swojego życia doczekali 
się siedmiorga dzieci. Oboje zmarli w Bad Homburg. Marie
Karoline 26 września 2003 r., a jej mąż 18 marca 2005 r. 

 

SPOTKANIE 
AUTORSKIE 

 
z pisarką 

Bożeną Mazalik 

autorką książki  

„Baba na Safari” 

odbędzie się  

21.05.2014 r.  
o godz. 17:00 

w  

sali GOK w Tworogu 

Po spotkaniu będzie można zakupić książki autorki. 

ZAPRASZAMY! 
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Podobno ostatni powierzchowny remont odbył się w 1980-
81 r. Wyciągnięto wtedy i wyczyszczono wszystkie 
piszczałki, rozebrano i uszczelniono wiatrownice, 
wyremontowano miech i nastrojono instrument.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Zabiegi nie przyniosły jednak wielu korzyści, po remoncie 
niektóre piszczałki osadzone w wiatrownicach nie pasują, 
inne nie zostały w ogóle zamontowane. Od tamtej pory 
minęło wiele lat, czas zrobił swoje. Instrument jest 
w naprawdę złym stanie technicznym. Jedynym sposobem 
na uratowanie zabytku jest remont.
O tym, że z całą pewnością się odbędzie, ks. Kwoczała 
mówił już 11 grudnia 2012 r. podczas inauguracji 
odrestaurowanych organów w Tworogu. – Ks. Biskup Jan 
Wieczorek spytał mnie, czy planuję remont organów 
w Kotach. Zapewniłem go wtedy, że już o tym myślę, 
a zaczniemy w możliwie najbliższym czasie jak uporamy 
się z dotychczasowymi remontami i zbierzemy 
przynajmniej większą część kwoty – mówi. Trochę to 
trwało, ale dziś Proboszcz z radością mówi, że ok. 2/3 
kwoty udało się już zdobyć, częściowo z Unii Europejskiej. 
Wciąż brakuje okrągłej sumy, ale ks. Kwoczała jest dobrej 
myśli i zapewnia, że gotowe organy pojawią się w Kotach 
do końca 2014 r. Remont przeprowadza firma 
organmistrzowska inż. Henryka Hobera z Olesna, która ma 
na swoim koncie m.in. renowację organów z Tworoga. 

Informacje historyczne na podstawie tekstu „Organy firmy 
„Schlag und Sohne” w kościele parafialnym w.w. św. Piotra
 i Pawła w Kotach” Krzysztofa Brodziaka.  

DZIEŃ PAPIESKI  
W BORUSZOWICACH 

W 2006 r. w Boruszowicach nadano miejscowej szkole 
podstawowej imię Jana Pawła II. Od tamtej pory 
uczniowie i nauczyciele zgodnie twierdzą, że papież 
Polak opiekuje się nimi. 25 kwietnia, w przeddzień 
kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, środowisko 
szkolne z ogromną radością i nieskrywanym 
wzruszeniem obchodziło Dzień Papieski, który 
rozpoczął się uroczystą mszą św. w intencji 
pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach. 

– Mieć świętego patrona to zaszczyt. Czujemy jego opiekę 
każdego dnia, a dzieci w trudnych chwilach wiedzą do 
kogo się zwrócić. Dla mnie to bardzo ważne przeżycie –
szczerze przyznała dyrektor szkoły, Danuta Wiśniowska 
witając gości. Dzień Papieski to inicjatywa Rady Rodziców. 
Rodzice nie tylko zaangażowali się w przygotowanie 
spotkania, upiekli również przepyszne ciasta, które 
znalazły się w „wadowickiej kawiarence”.  

ORGANY W KOTACH  
BĘDĄ JAK NOWE 

Proboszcz kotowskiej parafii, ks. Marcin Kwoczała,  
z pomocą parafian konsekwentnie remontuje kolejne 
fragmenty zabytkowego kościoła. Na liście 
zrealizowanych zadań znalazł się m.in. remont dachu, 
wież, przywrócenie wyglądu wnętrza kościoła sprzed 
40 lat, montaż pieca gazowego. Chce jak najlepiej 
przygotować świątynię na jubileusz jej 300-lecia, który 
będzie obchodzony w 2018 r. Czasu zostało już 
niewiele, a na liście priorytetów wciąż widnieją ponad 
stuletnie organy. O tym, że należy przeprowadzić 
remont zaczęto mówić już w 2012 r. Dziś wiadomo, że 
do końca tego roku renowacja zostanie zakończona. 
To wielki sukces, bo koszt przedsięwzięcia wynosi  
ok. 150 tys. zł. 

– Nasze organy to wysokiej klasy instrument symfoniczno-
romantyczny zbudowany na przełomie wieków. W diecezji 
gliwickiej jest ok. 5 podobnych m.in. w Zabrzu w kościele 
p.w. św. Anny i w Strzybnicy – wyjaśnia Proboszcz. 
Instrument powstał w 1894 r. Nie wiemy ile kosztował i jak 
wyglądała uroczystość jego poświęcenia. W dokumentach 
parafialnych nie zachowały się na ten temat żadne 
wzmianki. Wybudowała go znana firma ze Świdnicy 
„Schlag und Sohne” (ta sama, która wykonała organy  
z tworoskiego kościoła) jako Opus 415. Organy 
umieszczono tradycyjnie nad chórem muzycznym, zostały 
przyłączone do tylnej ściany. Z tyłu instrumentu znajduje 
się przejście umożliwiającej dojście do ławek. Szafa 
organowa zbudowana jest z drewna. Organy posiadają  
11 głosów: 3 pryncypały zasadnicze i jeden mieszany,  
3 zasadnicze flety, dwa głosy kryte, dwa głosy smyczkowe, 
instrument nie posiada głosów językowych. 

 

Foto. Zakurzone, oplecione pajęczynami ponad stuletnie organy w trakcie 
demontażu. Wkrótce będą jak nowe (galeria parafii w Kotach). 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Dochód z ich sprzedaży ma być przeznaczony na zakup 
emblematu upamiętniającego patrona szkoły. – Dziękuję 
wam i cieszę się, że razem ze swoimi dziećmi macie taka 
potrzebę – mówiła dyrektorka do rodziców. „Kawiarenka 
wadowicka” zasiliła konto Rady Rodziców o kwotę 900,00 
zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie 
emblematu. – Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
obecność i hojne wsparcie naszej inicjatywy. Jednocześnie 
chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do godnego, radosnego i owocnego przeżycia Dnia 
Papieskiego – czytamy na stronie internetowej ZSP  
w Boruszowicach.  

Część artystyczną otwarł występ nieco zawstydzonych, ale 
za to rozśpiewanych i roztańczonych przedszkolaków. 
Przed publicznością zaprezentowały się również rapujące 
„Dzieci Maryi” przygotowane przez dr Beatę Ecler-Nocoń. 
Ciekawym przerywnikiem pomiędzy występami był pokaz 
audiowizualizacji wykonanej przez grupę "Dzieci Maryi" 
pod przewodnictwem dr inż. Adriana Noconia. Na koniec 
zaprezentowali się uczniowie z kl. II i IV-VI  
w przedstawieniu pt. „Lolek – z ciszy niepokalanej”. 
Wzruszająca inscenizacja dotyczyła dzieciństwa i młodości 
Karola Wojtyły.  

Występy brawami nagrodzili licznie przybyli rodzice oraz 
goście m.in. proboszcz parafii w Boruszowicach-Hanusku 
– ks. Konrad Lempa, wójt Eugeniusz Gwóźdź, dyrektorzy 
szkół z terenu gminy i grono pedagogiczne szkoły. 
Podczas obchodów „Dnia Papieskiego” rozstrzygnięto 
konkursy towarzyszące. Poniżej wyniki. 

Konkurs szkolny „Jan Paweł II, papież dialogu.  
Dialog drogą do pokoju”:  

W kategorii plastycznej  kl. I-III: 

I miejsce Jakub Cieślik,  
II miejsce Katarzyna Gatys   
III miejsce Maciej Jaruszowiec  

W kategorii plastycznej kl. IV-VI:  

I miejsce zajęła Julia Małek  
II miejsce zajęła Klara Świętek  
III miejsce zajął Ryszard Gołkowski  

W kategorii literackiej dla kl. IV –VI:  

I miejsce zajęły prace Klary Świętek  i Ariany Nocoń  

Więcej zdjęć na stronie 16. 

WSPOMINAJĄC PAPIEŻA 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wojsce postanowiły 
w wyjątkowy sposób uczcić kanonizację naszego 
wielkiego rodaka – Jana Pawła II.  

Z tej okazji, pod kierunkiem pani katechetki –  
Róży Neumann i siostry Pauliny Zontek CBM, 
przygotowały pamiątkowy spektakl, przedstawiający wizytę 
świętego papieża w Gliwicach, na Podhalu oraz  
w Krakowie. 

 

Przedstawienie odbyło się 27 kwietnia w kościele 
parafialnym pw. NSPJ w Wojsce.  

Róża Neumann 

KOMU BIJE DZWON? 

W czasie II wojny światowej władze nazistowskie
zdobywały materiały na budowę broni na wiele 
sposobów. Gdy brakowało surowców lub pieniędzy, 
wykorzystywali to, co mieli pod ręką. Aby 
wyprodukować armaty sięgali po dzwony kościelne, 
które następnie przetapiali. Przed demontażem 
dzwonów nie uchroniła się gmina Tworóg. 

Z kościoła w Tworogu zostały zdjęte trzy dzwony. Nowe  
zostały zakupione w latach 50. XX w. przez proboszcza 
ks. Jaschika. W Kotach natomiast zdemontowano dwa 
dzwony, które na szczęście przetrwały wojenną 
zawieruchę i do dzisiaj wiernie służą kościołowi, niestety 
już nie temu w Kotach.  

Co się z nimi stało? Fryderyk Zgodzaj, pasjonat lokalnej 
historii, przeprowadził w tej sprawie prywatne śledztwo.
– Dzwony zarekwirowano w 1942 r. Często ubolewamy 
nad stratami, które poniósł region w czasie wojny. 

Foto. Na zdjęciu trzy tworoskie dzwony zakupione w 1957 r. w dniu 
poświęcenia. 
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W sumie zdjęto ok. 100-120 tys. dzwonów w całej Europie 
i uzyskano z nich 28-30 tys. ton brązu. Przetrwało ok. 12 
proc. – wyjaśnia pan Fryderyk. Prawdopodobnie więc 
wysoka wartość dzwonów lub koniec wojny spowodowały, 
że uniknęły przetopienia. Niestety nie istnieje żadna 
dokumentacja fotograficzna obecnego stanu zabytków 
z Kotów.      

NA BYZUCHU 

Na początku kwietnia bołach w Londynie. We szkole 
jedyn rechtor padoł, że idzie sie karnąć na tako 
wycieczka. Zebrała sie nos grupa, kole 25 osób i my 
pojechali. Rajza boła fest ciynżko, ale jak już my 
dojechali i wyleźli na plac z tego autobusa, to choć 
giry nos bolały, to gymby łod razu się śmioły.  

Nojprzod my poszli do Royal Obserwatory Greenwich 
Tam leci południk 0. Idzie se stanąć jedną girą na 
wschodzie, a drugą na zachodzie. Są tam tyż roztomajte 
zygory, lunety, teleskopy i inne dziwadła, na kerych sie na 
pewno znoł Kopernik. A jak sie stanie przed tym 
obserwatorium, to taki piykny widok idzie łoglądać. 
Stamtąd poszli my nad rzyka-Tamiza. Wleźli my na taki szif 
i ciśli do samego herca Londynu. Jak już my dopłynęli to 
poszli my do tego kościoła, kaj William żynioł sie z Kate. 
Westminster Abbey sie to mianuje. Trocha my tam 
połaziyli, połoglądali i poszli dali, coby czasu stykło na 
inksze rzeczy. Zatrzymali my sie ino na chwila, coby 
blicnąć zdjyncia koło Big Bena, Parlamentu i tych 
cerwonych budek telefonicznych, kere co chwila idzie 
spotkać. Po cołkim mieście jeżdżą cerwone autobusy 
i czorne taksówki. Poszli my taką fest długą drogą ku 
Trafalgar Square. To je taki znany plac, kaj je fontanna, lwy 
i National Gallery. Rechtor wzion nos na wieczerzo, 
a potym metrym pojechali my do hotelu. 

Drugi dziyń, zaro po śniodaniu poszli my do tyjatru 
Shakespearea, co sie mianuje The Globe. Połaziyli my po 
City czyli tej czynści Londynu kaj są te nojdrogsze 
geszefty, banki, biurowce i inksze wielgie budowle. 
Stamtąd my poszli do British Museum. Potym na  
angielsko wieczerzo – ryba ze frytkoma i do hotelu. 
Trzeciego dnia pojechali my do Oxfordu. Richtig fajne 
miasto. Takich srogich szkół żech jeszcze nigdy niy 
widziała. Potym zawiyźli nos do Warner Bros.Studio Tour. 
To je tako wytwórnia, kero robioła filmy np. Harrego 
Pottera, Władcy Pierścieni czy Batmana. Łostatniego dnia 
byli my pod Buckingham Palace, czyli tam kaj miyszko 
królowo. Potym zaś na Trafalgar Square, bo łoglondali my 
National Gallery. Jako, że mieli my czas dlo siebie, 
to poszli my do M&M's World. Idzie se tu kupić m&m'sy 
w kożdyj farbie. Na koniec pojechali my metrym na Oxford 
Street. Tam je tyla geszeftów, że sie idzie stracić. Dwa 
kilometry roztomajtych sklepów, kaj idzie wszystko kupić. 
Potym my ino wleźli do autobusa i jechali ku chałpie.  

Mogłabych tak łosprawiać i łosprawiać o Londynie 
i o ludziach, kerzy tam miyszkają, bo bardzo mi sie tam 
podobało. Jak bydziecie mogli łobejrzijcie  sami. 

Czimcie sie!  

Karolina Gatys

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Okazuje się, że są fragmenty naszej historii, które ocalały, 
trzeba jednak wiedzieć, gdzie ich szukać. Tak jest  
z niektórymi dzwonami – mówi Fryderyk Zgodzaj.  
Z informacji, jakie udało mu się zdobyć wynika, że 
kotowskie dzwony nie zostały przetopione. Dzwon z 1715 
r. znajduje się dziś w bawarskim kościele, natomiast 
zabytek z 1548 r. dotarł do Westfalii. Jakim cudem stare 
dzwony przetrwały? Niemcy prowadzili archiwa, które nie 
tylko pozwalają wskazać, gdzie obecnie znajdują się 
dzwony. Dzwony były fotografowane i otrzymywały opisy. 

– Nadawali im w zależności od wartości kategorie od A do 
D. Te pierwsze szły w zasadzie od razu do przetopienia,  
B i C składowano dłużej, z kolei kategoria D była 
nietykalna. Najbardziej nasilona akcja miała miejsce w 
latach 1942-1943. Rekwirowane dzwony były najpierw 
zabierane do składnic okręgowych, potem do centralnej w 
Hamburgu. 

 

Foto. Kotowski dzwon z 1548 r. trafił do kościoła w Westfalii. 

Foto. Kotowski dzwon z 1715 r. Dziś wisi na wieży kościoła w Bawarii. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
JESTEM ŚLĄZAKIEM 

Od połowy kwietnia ruszyła akcja zbierania 100 tys. 
podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. 
Inicjatorzy, górnośląskie organizacje i politycy, chcą 
wpisania Ślązaków do listy mniejszości etnicznych  
w Polsce.  

Zgodnie z ustawą osoby należące do mniejszości mają 
prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk 
zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości. Dzięki 
zmianom w ustawie możliwe jest sfinansowanie edukacji 
regionalnej w ramach subwencji oświatowej. Program 
szkolny zostanie uzupełniony o elementy historii i kultury 
naszego regionu. Uczniowie, będący członkami 
mniejszości etnicznej, będą mieli prawo do uczenia się  
o własnej historii i kulturze w wymiarze minimum 30 godzin 
w jednym etapie edukacji. Uznanie Ślązaków  
za mniejszość etniczną to także finansowe wsparcie 
śląskich instytucji kulturalnych, artystów i twórców, pomoc  
w wydawaniu książek i periodyków pisanych o Śląsku i po 
śląsku. Dzięki nowelizacji ustawy możliwe będzie 
uzyskanie finansowego wsparcia na ochronę miejsc 
związanych z kulturą śląską oraz wspierania  wielu innych 
projektów promujących śląskość. Wkrótce w naszej gminie 
wolontariusze będą zbierać podpisy na listach poparcia 
projektu uchwały.  

Zachęcam wszystkich do poparcia tej inicjatywy, nie tylko 
rdzennych Ślązaków, ale także wszystkich, którzy szanują 
prawo innych do samodzielnego określania swojej 
tożsamości. Więcej informacji znajdziecie na stronie 
internetowej: www.jestemslazakiem.pl 

                         Klaudiusz Wieder 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 

30 kwietnia uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce zostali pełnoprawnymi 
czytelnikami szkolnej biblioteki.  

Aby zasłużyć na miano czytelnika, pierwszacy musieli 
wykonać szereg zadań. Przede wszystkim wykazali się 
znajomością alfabetu, a także znajomością bajek i baśni. 
Wiedzieli jak szanować książki. Poznali zasady 
prawidłowego korzystania ze szkolnej biblioteki. Zdobyte 
przez uczniów wiadomości i umiejętności przyczyniły się 
do przyjęcia klasy I w poczet czytelników.         

Stało się to za sprawą uroczystego pasowania na 
Czytelnika Szkolnej Biblioteki. Na pamiątkę tego 
wydarzenia wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a także kolorowe zeszyty, które posłużą jako 
zeszyty lektur.  

Bożena Szeliga 

„ENGLISH” NA SZÓSTKĘ 
 
Uczniowie SP w Tworogu przygotowywani przez 
nauczycielkę j. angielskiego Lucynę Maroń, wykazali 
się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego 
i talentami recytatorskimi.  

Odnieśli wspaniały sukces w V Międzygminnym Konkursie 
Poezji i Prozy z Języka Angielskiego przeprowadzonym 
3 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, 
zdobywając następujące miejsca: 

W kategorii klas I - III: 
I miejsce – Julia Pawłowska kl. II 
II miejsce – Roksana Śliwakowska - kl. II 
wyróżnienie – Tadeusz Rode kl. II 

W kategorii klas IV - VI: 
II miejsce – Małgorzata Binek kl. V 

Swoje talenty językowe mogli wykorzystać również 
16 kwietnia, kiedy tworoska podstawówka gościła 
nauczycielkę języka angielskiego z Hiszpanii – Gryzeldę 
Stamp. Hiszpanka zwiedziła szkołę oraz przeprowadziła 
z uczniami klasy II zajęcia na temat ochrony i praw 
zwierząt. 

Hanna Pawełczyk

SUKCES W KONKURSIE 
MATEMATYCZNYM! 

9 kwietnia uczniowie klas VI szkoły Podstawowej 
w Tworogu: Dominik Caus, Dawid Lukosz i Mateusz 
Walosek wzięli udział w XV Międzygminnym Konkursie 
Matematycznym w Kaletach.  

Dawid Lukosz, zdobywając 49 punktów, uplasował się na 
IV miejscu i zdobył wyróżnienie. Dawidowi 
i przygotowującej go nauczycielce matematyki – Annie 
Pawłowskiej serdecznie gratulujemy. 
  

Hanna Pawełczyk
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ZAMIEŃ „TWG KURIERA”  
NA KUBEK 

Urząd Gminy w Tworogu przygotował dla naszych 
czytelników niespodziankę – kubek z logo gminy.  
Jak go zdobyć?  

Wystarczy regularnie kupować nasz miesięcznik  
i zachować przeczytany egzemplarz. Cztery kolejne 
numery (z marca, kwietnia, maja i czerwca tego roku) 
będzie można wymienić na kubek z logo gminy.  
Liczba upominków jest ograniczona – kubki czekają na stu 
pierwszych czytelników.  

Upominki będzie można odebrać w Urzędzie Gminy  
w Tworogu – pokój 114, tel. 32 285 74 93 wew. 57. Odbiór 
od 9 czerwca do 30 czerwca w godzinach pracy urzędu lub 
do wyczerpania zapasów.  

 

NA SPORTOWO,  
BO TO ZDROWO! 

Miesiąc kwiecień był czasem rozgrywek i zawodów na 
szczeblu powiatu i rejonu. Reprezentacja  Szkoły 
Podstawowej w Tworogu odniosła wiele sukcesów.  
 
4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbył się 
finał rejonu lubliniecko-tarnogórskiego w piłce siatkowej 
dziewcząt. Uczennice z SP w Tworogu zdobyły II miejsce. 
Cztery dni później, 8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 
w Lublińcu odbył się finał rejonu lubliniecko-tarnogórskiego 
piłki ręcznej chłopców. Uczniowie z Tworoga, po 
wyczerpujących meczach, zdobyli IV miejsce. – 14 
kwietnia w hali sportowej w Nakle Śląskim nasze 
reprezentantki walczyły o awans do półfinału 
wojewódzkiego grupy Bytom, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie 
Góry. Cel swój osiągnęły dzięki snajperskim 
umiejętnościom bramkarki Sary Bieńko, która w meczu 
o awans strzeliła dwie bramki – relacjonuje nauczycielka, 
Hanna Pawełczyk. Sportowcom i przygotowującym ich 
nauczycielom wychowania fizycznego – Danucie Pichurze 
i Ryszardowi Królickiemu serdecznie gratulujemy! Z kolei 
29 kwietnia na stadionie w Tworogu odbyły się Mistrzostwa 
gminy w czwórboju L-a. W kategorii dziewcząt I m. zdobyła 
SP w Boruszowicach, II m. SP w Tworogu, 
III m. SP w Wojsce. W kategorii chłopców I m. zdobyła SP 
w Wojsce, II m. SP w Tworogu, III m. SP 
w Boruszowicach. Najlepszą zawodniczką została K. Lis 
ze Szkoły Podstawowej w Tworogu, a zawodnikiem S. 
Pigulla ze Szkoły Podstawowej w Wojsce. Najlepsze 
drużyny reprezentować będą gminę Tworóg 
w zawodach powiatowych, które odbędą się na naszym 
stadionie SP w Tworogu.  

Hanna Pawełczyk

 Z OKAZJI URODZIN 

Narodziny dziecka to oczywisty powód do radości, dlatego 
też gmina Tworóg przygotowała dla świeżo upieczonych 
rodziców niespodziankę. W zeszłym roku były to 
gratulacje, w tym roku nikogo nie ominie upominek  
w postaci płyty z nagraniami kołysanek. Otrzymają je 
rodzice podczas odbioru nr PESEL swojego dziecka  
w Urzędzie Gminy w Tworogu. 

ZAPRASZAMY NA  
DNI TWOROGA 

28 czerwca 

15.00 – 16.30   występy dzieci szkolnych  
16.30 – 17.00   promocja oferty kulturalnej GOK  

połączona z występami grup 
tanecznych 

17.00 – 17.30   promocja rancza „Baranówka” 
17.30 – 20.30 biesiada z Mirkiem Jędrowskim  
21.00 – 02.00 zabawa taneczna 

29 czerwca 

15.00 – 16.15 program dla dzieci pt. „Bajkowy świat 
Smerfów” 

16.45 – 17.45 występ zespołu „The Chance” 
18.00 – 19.30 biesiada z Jackiem Kierokiem 
19.30 – 21.00 występ zespołu „Ramolsi” 
21.00 – 02.00 zabawa taneczna 

Lokalizacja: scena plenerowa za Urzędem Gminy 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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BORUSZOWICE NA PODIUM 

9 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Świbiu 
odbyła się kolejna edycja Międzygminnego Konkursu 
Wiedzy dla uczniów klas II-III „Omnibus 2014”.  
W rywalizacji wzięło udział 20 uczestników 
reprezentujących szkoły z gmin: Toszek, Tworóg, 
Wielowieś i Rudziniec.  

W konkursie wzięła udział Szkoła Podstawowa  
w Boruszowicach. Uczennica Magdalena Joanna Brol 
zdobyła w nim wysokie, II miejsce. Gratulujemy! 

ROWEREM PO ZWYCIĘSTWO 

10 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce:  
Nicole Dressler, Karolina Popielarz, Marcel Krok  
i Mateusz Lachowicz brali jak co roku  udział  
w powiatowych eliminacjach  „Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym-BRD”. 

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 25 
pytań, a następnie rowerem pokonać tor z przeszkodami. 
Powoli staje się tradycją, że uczniowie z Wojski zdobywają 
czołowe lokaty podczas tego konkursu. Nie inaczej było  
i tym razem. Drużyna z Wojski zajęła II miejsce, a Marcel 
Krok, uczeń klasy VI indywidualnie III miejsce. 
Gratulujemy! 

GRAJ W ZIELONE! 

Lasy zajmują prawie 1/3 powierzchni naszego kraju 
oraz ponad 71 proc. powierzchni Gminy Tworóg. 
Nadleśnictwo Brynek to w przybliżeniu 15 tys. ha lasu. 
Na tym terenie znajduje się wiele unikatowych, 
objętych ochroną miejsc, a my chętnie je odwiedzamy, 
by odpocząć. Niestety wciąż docierają do redakcji 
głosy mieszkańców zaniepokojonych rosnącymi 
stertami śmieci na zielonych terenach. Wciąż nie 
nauczyliśmy się, że lasy, łąki, a nawet ulice to wspólna 
przestrzeń życia i każdy z nas jest w równym stopniu 
odpowiedzialny za ich czystość.  

Powodów, dla których warto chronić przyrodę jest zbyt 
wiele, by o wszystkich pisać w tym miejscu. Jednak 
przypomnijmy chociaż o kilku. Lasy dostarczają drewna, 
owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich 
zwierząt. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje 
pozaprodukcyjne.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Kształtują i wpływają na warunki środowiska 
przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, 
zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, 
chronią przed wiatrem. 

Las stanowi bogatą bazę cennych surowców do produkcji 
leków. Zainteresowanie człowieka roślinami zielarskimi 
sięga zamierzchłych czasów, a obecnie naturalne metody 
leczenia zyskują coraz więcej zwolenników. 
W ziołolecznictwie stosuje się różne formy leków ziołowych 
– soki, syropy, odwary, napary, proszki, maści, wyciągi 
spirytusowe. Las to dom wielu gatunków zwierząt. 
Nie sposób przecenić ich znaczenia w przyrodzie. Zgodnie 
z wynikami badań naukowych, ptaki są jednym 
z najlepszych wskaźników stanu środowiska 
przyrodniczego człowieka. To właśnie po raz pierwszy 
u ptaków drapieżnych dostrzeżono szkodliwe skutki 
kumulacji środków chemicznych, m.in. DDT. Jako 
konsumenci spełniają bardzo istotną rolę w biologicznej 
ochronie lasów. Regulują liczebność wielu owadów, 
przyczyniają się do redukcji gryzoni.   

Ochrona przyrody to inwestycja w przyszłość. Oznacza 
zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 
zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko 
występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów 
przyrodniczych i ekosystemów. Na terenie Nadleśnictwa 
Brynek możemy spotkać się 
z następującymi formami ochrony przyrody: rezerwat 
przyrody, pomnik przyrody (łącznie na terenie 
nadleśnictwa 61 sztuk), rośliny i zwierzęta objęte ochroną 
gatunkową, stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne. A my? Wystarczy, że nie będziemy śmiecić, 
niszczyć, hałasować. Uszanujmy to miejsce, które tak 
chętnie reklamujemy poza granicami gminy.   

Tekst powstał na podstawie książki „Drogi leśnej edukacji” 
wydanej w 2003 r. przez Nadleśnictwo Brynek. Książka 
znajduje się w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu.  

BO SOSNY SĄ WYJĄTKOWE – 
PRZEGLĄD FILMÓW 
EKOLOGICZNYCH  

Już po raz dwunasty Szkoła Podstawowa w Tworogu 
wraz z Nadleśnictwem Brynek zorganizowała 
„Przegląd Filmów Ekologicznych”. Tym razem 
tematem były pomniki przyrody w powiecie 
tarnogórskim, a inspiracją do podjęcia rozmowy na ten 
temat stało się pewne drzewo rosnące za szkolnym 
boiskiem.  

– Pomysł na tegoroczny przegląd filmów narodził się 
w trakcie starań naszej placówki o uznanie pomnikiem 
przyrody okazałej sosny pospolitej, sąsiadującej z terenem 
szkoły. Drzewo to stanowi lokalną atrakcję turystyczną 
często podziwianą i oglądaną podczas rodzinnych 
spacerów – wyjaśnia koordynatorka przeglądu, 
nauczycielka przyrody, Izabela Piecuch. Ale czy dzieci 
wiedzą co to jest pomnik przyrody? Na to pytanie 
postanowił odpowiedzieć Adam Mazur z Nadleśnictwa 
Brynek. Foto. Choć trawa jest już wysoka, śmieci wyraźnie widać. 
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Nagrodzone i wyróżnione utwory literackie zostały 
opublikowane w książce pokonkursowej „Piórem poznaję 
siebie” i będą wręczone młodym literatom podczas 
uroczystej gali 19 maja 2014 r. w Polskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica, przy ul. Jana Pawła II w Słupsku.  

Eleonora Krywalska

PROGRAM REGIONALNY 
„TWORÓG – MOJA MAŁA 
OJCZYZNA” W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

W ramach realizacji programu przedszkolaki poznają 
naszą miejscowość, jej zabytki, sklepy, instytucje. 
Każde dziecko potrafi przedstawić się i podać adres 
zamieszkania, wymienić członków rodziny.  

Poznały również historię swojej rodziny, poprzez 
stworzone rodzinne drzewo genealogiczne. Poprzez 
organizowane wycieczki poznały: pocztę, ośrodek zdrowia, 
aptekę, kilka miejscowych sklepów, piekarnię, kwiaciarnię, 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, 
szkołę, bibliotekę szkolną, Komisariat Policji, Ochotniczą 
Straż Pożarną, Urząd Gminy Tworóg. W okresie 
świątecznym dzieci poznają zwyczaje i tradycje, które są 
kultywowane w domach rodzinnych. Przedstawiały 
„Jasełka” na zorganizowanym spotkaniu wigilijnym, 
śpiewały kolędy, dzieliły się opłatkiem.  

Podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych wykonały 
rodzinną pisankę na regionalny konkurs plastyczny, 
w którym wzięło udział prawie 50 rodzin. Wspólnie 
z rodzinami uczestniczyły w Palmowej Niedzieli, a potem 
w Wielką Sobotę spotkały się rodzinnie na święceniu 
pokarmów.  
 

– Może nim być element przyrody ożywionej lub 
nieożywionej. Przykładem tej pierwszej są drzewa. Jakie 
warunki musi spełnić, by zostać w ten sposób wyróżnione? 
– pytał swoich młodych słuchaczy. – Drzewo musi być 
stare – woła ktoś z tłumu. – Znawca tematu przecząco 
potrząsa głową. – Wiele osób sądzi, że wiek drzewa jest 
jednym z kryteriów, jednak nie jest to prawda – mówi.  
W rzeczywistości, jak zasugerował jeden z uczniów, 
pomnikiem przyrody może być roślina, która na tle swojego 
otoczenia czymś się wyróżnia, posiada cechy powodujące, 
że jest wyjątkowa.  – I taka właśnie jest wasza sosna 
charakteryzująca się bardzo ciekawym pokrojem – mówi 
pan Adam.  

Na terenie Nadleśnictwa Brynek znajduje się kilkadziesiąt 
pomników przyrody, większość z nich to właśnie drzewa 
na czele z okazałymi dębami. Natomiast nasze okoliczne 
lasy w większości porastają właśnie sosny. Dlaczego?  
– Rozpowszechnienie tego drzewa na naszym terenie 
wynika z faktu, że sosny nie potrzebują do życia żyznej 
gleby. Rosną wszędzie tam, gdzie inne, bardziej 
wymagające roślinnym, nie dadzą sobie rady. 70 procent 
wszystkich drzew w Polsce to właśnie sosny, na drugim 
miejscu znajduje się świerk – tłumaczy leśnik. Mało tego, 
choć jest to informacja nie potwierdzona oficjalnie, 
przypuszcza się, że najstarszym drzewem w naszym kraju, 
nie jest wcale dąb, jak większość z nas sądzi, a właśnie 
sosna rosnąca w Pienińskim Parku Narodowym.  
Po interesującym i pouczającym wstępie dzieci zobaczyły 
film na temat lasów Nadleśnictwa Brynek.  

Program spotkania podzielono na dwa dni i dostosowano 
do wieku słuchaczy. 29 kwietnia zaproszono uczniów klas 
I-III oraz starszaków z przedszkoli. Dzieci spotkały się  
z leśnikiem i zobaczyły interesujące filmy i animacje. 
Kolejny dzień przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI. 
Poza projekcją filmów i pogadanki na temat lasów, 
zorganizowano zajęcia drużynowe polegające na 
wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz rysunku 
(węglem drzewnym) drzewa pomnikowego lub rozwiązaniu 
testu sprawdzającego wiedzę z przyrody. Przeglądowi 
towarzyszyły konkursy plastyczne i fotograficzne. Wzięli  
w nim udział uczniowie i przedszkolaki z Tworoga, 
Boruszowic, Wojski, Kotów, Krupskiego Młyna, Potępy  
i Tarnowskich Gór. 

Zdjęcia na str. 16. 

UWAGA – TALENT! 

Uczennica klasy I B Gimnazjum w Brynku – Alicja 
Marzec – uzyskała wyróżnienie za opowiadanie  
pt. „Już dziś” w XXX Międzynarodowym 
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 
Gimnazjalnej – Słupsk 2014 r.   

Jest to ogromny sukces, ponieważ na konkurs 
nadesłano 6547 zestawów wierszy i opowiadań z 453 
szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Turcji.  

Przewodnicząca jury pisarka Wanda Chotomska twierdzi, 
że jest to największa w kraju impreza kulturalna 
poświęcona młodym talentom literackim i promująca 
dziecięcą twórczość.  

Zakres poznawania naszej małej ojczyzny obejmował 
poznanie historii Tworoga, którą opowiedział na spotkaniu 
pan Fryderyk Zgodzaj – pasjonat lokalnej historii. Dzieci 
spotkają się również z Wójtem Tworoga, będą poznawać 
odremontowany i oświetlony Urząd Gminy w Tworogu oraz 
wykonają  makietę Tworoga. Na koniec wezmą udział 
w zgaduj-zgaduli – „Moje życie – mój Tworóg”. 

Koordynator programu regionalnego Teresa Adamczyk
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ZADBAJ O EFEKTYWNOŚĆ PRACY SWOICH PRACOWNIKÓW – OFERTA 

SZKOLENIOWA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORÓW 
GASTRONOMII ORAZ HOTELARSTWA. 

 
Zapraszamy oraz zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ dla właścicieli oraz pracowników, 

którzy działają w sektorach gastronomii oraz hotelarstwa (zakres PKD, który powinien znaleźć się w Państwa 
wpisie do ewidencji, aby móc wziąć udział w szkoleniach, znajduje się w załączniku nr 1). 

 
 

Szkolenia odbywają się na terenie Tarnowskich Gór  (Tworóg w przypadku zebrania grupy 10 osobowej) i 
mają na celu podniesienie kwalifikacji właścicieli oraz pracowników mikroprzedsiębiorstw z zakresu: 

- IT (zastosowanie multimediów w gastronomii, turystyce, hotelarstwie, specjalistyczne systemy 
informatyczne, multimedia etc.) – 120 godzin 

- Języka angielskiego w gastronomii, turystyce oraz hotelarstwie – 40 godzin 
 

Szkolenia odbywają się w grupach 10-osobowych. Termin oraz tryb zajęć (dzienny, wieczorowy) jest ustalany 
indywidualnie z grupą. 

Szkolenia odbywają się w trybie: 
- IT – 40 spotkań po 3 godziny 

- Język angielski – 20 spotkań po 2 godziny 
 

 
PO ODBYCIU SZKOLENIA, KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE IMIENNY CERTYFIKAT, KTÓRY 

INFORMUJE O PODNIESIENIU KWALIFIKACJI. 
 

 
SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 

 
 
 

W razie zainteresowania, bądź chęci zgłoszenia właściciela/pracownika na szkolenie, prosimy o kontakt: 
Robert Warzecha 
Tel.: 693 645 690 

E-mail: r693645690@gmail.com 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

DZIEŃ PAPIESKI – ZDJĘCIA  PRZEGLĄD FILMÓW 
EKOLOGICZNYCH – ZDJĘCIA  

Foto. Sprawdzian z dotyku. Zadaniem uczniów było stwierdzenie  
 z jakich materiałów są wykonane dotykane przez nich przedmioty. Dzieci 
przekonały się, że najstarszym tworzywem z jakiego człowiek od wieków 

wykonuje przedmioty, jest drewno. 

Foto. Plener malarki pod sosną rosnącą obok szkoły. Drzewo dzięki 
zabiegom uczniów i nauczycieli zostało uznane za pomnik przyrody.  

Foto. Po uroczystej mszy św. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przeszli 
do szkoły, w której odbyła się część artystyczna. 

Foto. W przeglądzie wzięły udział nie tylko dzieci z gminy Tworóg, ale 
również z gmin sąsiednich: Tarnowskich Gór i Krupskiego Młyna.   

Foto. Jak wyglądało dzieciństwo Karola Wojtyły? Między innymi na  
to pytanie odpowiadało przedstawienie przygotowane przez uczniów  

SP w Boruszowicach. 

Foto. Rozśpiewane i roztańczone dzieci z Boruszowic i Hanuska. 
Udowodniły, że świetnie znają papieża Polaka.  


