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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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o szkołach w Tworogu6 
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Prawnik 
Czy obowiązek płacenia alimentów 
obowiązuje tylko po rozwodzie, czy 
w czasie separacji również? 

STR. 3 
  

Sesja 
Budowa kanalizacji, rozbudowa 
cmentarza w Tworogu, sala 
gimnastyczna w Boruszowicach, 
przebudowa ul. Polnej w Tworogu  
i Lublinieckiej w Kotach – 
inwestycje w 2010 roku 
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Kulturalnie 
- Koncert na wysokim poziomie, 
frekwencja – bez komentarzaC 
 
- Jak wyglądać modnie na imprezie 
karnawałowej? Radzi Krystyna 
Blondzik – tworoska krawcowa 
 
- Czym urzec kobietę na pierwszej 
randce – porady dla Panów 
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Na bieżąco 
- Papierowe śnieżynki, aniołki, 
stroiki, a nawet renifery  
z drewnianych wieszaków. Kto 
wygrał konkurs na najładniejszy 
wystrój sal szkolnych w Wojsce? 
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srebrny świerk. Kto go przystroił? 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Nowy rok rozpoczynamy prezentacją 
budżetu gminy 2010, w którym zaplanowano 
wiele nowych inwestycji. W dziale Sesja 
sprawdzić możecie, w których sołectwach 
zaplanowano największe inwestycje. 
 

Nasz prawnik odpowiada na list 
czytelniczki dotyczący kwestii alimentów. 
 

W styczniu zaczynamy cykl artykułów 
poświęcony historii szkolnictwa w Tworogu. 
Nie zabraknie również porad związanych  
z karnawałowym okresem, a także 
zbliżającymi się walentynkami. 
 

Relacjonujemy także przebieg różnych 
wydarzeń takich jak rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego, sylwestrowy 
koncert, spotkanie kolędowe w GOK. 
Ponadto prezentujemy garść informacji 
nadesłanych ze szkół naszej gminy. 

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
PRAWNIKCCCC...CCCCCCCCCCCC..s.3 
- Alimenty 
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- Kurs Foto, cz. 7 
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NA BIEŻĄCOCCCCCCCCCC...CCC......s.11 
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- Najpiękniejsze klasy w Wojsce 
- Choinka Koła Emerytów 
- Podziękowania 
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KURIER 
Jestem po rozwodzie, mam dwoje dzieci. 

Jedno uczęszcza do szkoły podstawowej, drugie 
w przyszłym roku rozpocznie studia. Chciałam 
się dowiedzieć jak długo mój były mąż jest 
zobowiązany do płacenia alimentów, czy do 
momentu ukończenia edukacji dzieci, czy do 
ukończenia 26 roku życia? Chciałam się też 
zapytać czy obowiązek płacenia alimentów 
obowiązuje tylko po rozwodzie, czy w czasie 
separacji również? 

(dane do wiadomości redakcji) 
 

W powyższym liście nasza czytelniczka 
poruszyła co najmniej dwa problemy prawne: 
alimentację i rozwód. Ponieważ tematy te są bardzo 
szerokie, w pierwszej kolejności odpowiem na 
szczegółowe pytania zawarte w liście, by następnie 
przejść od ogólnego zagadnienia alimentacji. 

 
Droga czytelniczko!  
 

Ojciec dziecka jest zobowiązany do świadczeń 
alimentacyjnych do momentu, w którym dziecko 
potrafi się samodzielnie utrzymać. W praktyce 
oznacza to koniec edukacji i zdobycie zawodu, 
zgodnego ze zdolnościami i aspiracjami młodego 
człowieka. Oczywiście obowiązek alimentacyjny nie 
może trwać wiecznie w przypadku np. „wiecznych 
studentów”. Długość trwania obowiązku 
alimentacyjnego zależy często od oceny sądu, który 
decyduje czy dana osoba jest już w stanie się 
utrzymać samodzielnie, czy też nadal potrzebuje 
pomocy rodziców. Generalnie przyjąć można, że 
koniec edukacji na studiach dziennych to taka 
ostateczna granica obowiązku łożenia rodzica na 
dziecko. Studia zaoczne nie uprawniają zwykle do 
alimentów, ponieważ w czasie tych studiów osoba 
jest w stanie wykonywać pracę zarobkową. Wszystko 
jednak, jak napisałem wyżej, zależy od uznania sądu.  
 

W przypadku, gdy małżeństwo posiada 
małoletnie dzieci, sąd dokonując rozwiązania 
związku małżeńskiego przez rozwód albo orzekając 
o separacji, czyni również ustalenia co do władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz ustala 
wysokość alimentów. Obowiązek płacenia alimentów 
istnieje zatem po rozwodzie jak i w czasie separacji. 
Więcej nawet, obowiązek ten może zostać orzeczony 
wyrokiem sądu także w trakcie trwania małżeństwa, 
wówczas gdy rodzice żyją w rozłączeniu albo kiedy 
np. mąż nie łoży na utrzymanie dzieci.  

 
A teraz gwoli wyjaśnienia - szerzej o instytucji 

alimentacji. Alimentacja to obowiązek świadczeń na 
rzecz drugiej osoby, wynikający z więzów 
pokrewieństwa. Najszerszy obowiązek alimentacyjny 
obciąża rodziców względem swoich dzieci. Nie 
można jednak zapomnieć, że obowiązek ten ciąży 
 

również na najbliższej rodzinie, przy czym 
wykonywanie obowiązku przez najbliższych, wyłącza 
obowiązek dalszych krewnych. Istnieje on od 
momentu urodzenia się dziecka i wynika oczywiście 
ze społecznie ugruntowanego modelu rodziny. To 
rodzice wychowują i utrzymują dziecko, które nie jest 
w stanie samodzielnie egzystować. Obowiązek ten 
istnieje do momentu osiągnięcia przez dziecko takiej 
dojrzałości, która pozwoli mu do samodzielnego 
utrzymania. Granica ta nie jest sztywno określona 
przez prawo, co ocenić należy pozytywnie ze 
względu na różnorodność ludzi i ich sytuacji  
w społeczeństwie. Obowiązek alimentacyjny to nie 
tylko potoczne „alimenty” jako suma pieniężna. 
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci 
to przede wszystkim osobiste starania o ich 
wychowanie, ich utrzymanie, zapewnianie 
podstawowych potrzeb  życiowych. Tzw. alimenty są 
orzekane wyrokiem sądu rodzinnego w sytuacjach  
przynajmniej w założeniu wyjątkowych. Sąd musi 
wkroczyć w sferę życia rodzinnego tylko wtedy, gdy 
jedno z rodziców nie wypełnia swojego obowiązku  
w sposób prawidłowy albo w ogóle go nie wypełnia. 
Tak jest, gdy ojciec dziecka wyprowadzi się z domu, 
nie będzie się interesował jego potrzebami, nie 
będzie przynosił do domu pieniędzy potrzebnych na 
jedzenie, ubranie itp. Kwestia alimentów pojawia się 
podczas rozwodu. Gdy  dzieci zostają przy jednym  
z rodziców, drugie z nich musi łożyć na utrzymanie 
dzieci określoną kwotę.  
 

Wysokość alimentów, których można żądać 
zależy przede wszystkim od potrzeb dziecka. Te 
zwykle rosną razem z wiekiem, tym samym im 
dziecko starsze, tym wyższe powinny być alimenty. 
Zwiększone potrzeby wiążą się również często  
z problemami zdrowotnymi dziecka. Należy 
pamiętać, że wysokość alimentów zależy też od 
możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich 
płacenia. Przy czym nie można tego utożsamiać  
z faktycznymi zarobkami np. ojca dziecka, który 
może nie pracować bo mu się nie chce. Zawsze sąd 
w takich wypadkach bierze pod uwagę zawód  
i umiejętności posiadane przez mężczyznę, oferty 
pracy zgodne z jego kwalifikacjami zawodowymi  
i wysokość wynagrodzenia za taką zgodną  
z kwalifikacjami pracę.  
 

Podkreślenia wymaga, iż dochodzenie roszczeń 
alimentacyjnych jest w sądzie bezpłatne.  
Z powództwem o alimenty występuje się do 
właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka sądu 
rodzinnego. W pozwie trzeba oznaczyć osobę 
zobowiązaną do płacenia alimentów, najczęściej ojca 
dziecka, osobę uprawnioną – dziecko/dzieci. Za 
uprawnionego małoletniego (do 18 roku życia) 
najczęściej z pozwem występować będzie matka. 
Uprawniony pełnoletni zawsze pisze pozew sam 
 

TWG PRAWNIK 
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TWG KURIER - PRAWNIK 

(ewentualnie oczywiście przez adwokata). Musi być 
oznaczona kwota dochodzonych alimentów, w formie 
sumy pieniężnej na miesiąc oraz ta kwota 
pomnożona przez 12 – tzw. wartość przedmiotu 
sporu. W uzasadnieniu pozwu należy zawrzeć 
informacje, z których wynika uprawnienie do 
dochodzenia alimentów oraz okoliczności 
uzasadniające ich wysokość.  
 

W naszym kraju nierzadko niestety zdarzają się 
sytuacje, że osoba, która zobowiązana jest wyrokiem 
sądu do płacenia alimentów, nie wywiązuje się ze 
swojego obowiązku. Wtedy z pomocą może w 
pierwszej kolejności przyjść komornik, który 
przymusowo wyegzekwuje określoną sumę 
pieniężną. W dalszej kolejności, gdy pierwsza droga 
nie da oczekiwanego rezultatu, można zwrócić się do 
organów ścigania z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania karnego. Ten bowiem kto uporczywie 
uchyla się od ciążącego na nim obowiązku 
alimentacyjnego, podlega karze do 2 lat więzienia.  
 

W razie niemożności wyegzekwowania 
świadczenia alimentacyjnego od uchylającego się od 
obowiązku ojca, można domagać się uzupełnienia 
alimentów od rodziców ojca, czyli od dziadków 
dziecka. Wówczas to znowu do sądu kierujemy 
pozew, tym razem przeciwko dziadkom, lub jednemu 
z nich, musimy jednakże wykazać, że niemożliwe 
było ściągnięcie alimentów od ojca dziecka. Sąd 
zobowiąże dziadków do płacenia alimentów jedynie 
wówczas, gdy ich sytuacja materialna daje taką 
możliwość, tj. gdy ich zarobki są wystarczające do 
własnego utrzymania i jednocześnie łożenia na 
potrzeby wnuka.  
 

Przy spełnieniu określonych prawem wymogów, 
można otrzymać na dziecko alimenty z funduszu 
alimentacyjnego. W tym celu należy złożyć wniosek  
o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wcześniej 
jednak musimy postarać się o wyrok sądu, z którego 
wynika obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka 
przez ojca lub matkę oraz zaświadczenie od 
komornika, że egzekucja tego obowiązku jest 
bezskuteczna. Świadczenia z funduszu przysługują, 
jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Przysługują one 
dzieciom do ukończenia 18 roku życia albo gdy uczą 
się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 
roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych 
uprawnienie do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego jest bezterminowe. Fundusz 
wypłaca alimenty w wysokości ustalonej przez sąd  
w wyroku, jednak nieprzekraczającej kwoty 500 zł na 
dziecko.  

 
Jak już pisałem obowiązek alimentacyjny obciąża 

nie tylko rodziców względem dzieci. Prawo stanowi, 
że obowiązek dostarczania środków utrzymania 
obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 
Oznacza to, że zobowiązani jesteśmy do łożenia na 
utrzymanie nie tylko swoich dzieci, ale także 
 

rodziców, dziadków, wnuków, jak również brata czy 
siostry. Ustawa ogranicza jednak ten obowiązek do 
osób znajdujących się w niedostatku. Ograniczeń nie 
stosuje się tylko do obowiązku utrzymania dzieci 
przez rodziców. Za znajdujące się w niedostatku 
należy uważać osoby, które nie mogą własnymi 
siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie 
posiadają własnych środków w postaci 
wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też 
dochodów z własnego majątku. Najczęściej będą to 
osoby, które ze względu na wiek, chorobę czy 
nieporadność nie są w stanie samodzielnie się 
utrzymać, a otrzymywany dochód nie pozwala na 
zapłacenie czynszu, kupienie opału czy zakup 
jedzenia. Nie może domagać się od krewnych 
pomocy osoba, która ma pełną zdolność do 
wykonywania pracy, nie chce podjąć pracy mimo 
możliwości zatrudnienia.  
 

Troszkę innymi zasadami rządzi się obowiązek 
dostarczania środków utrzymania między 
małżonkami oraz między byłymi małżonkami po 
rozwiązaniu małżeństwa. W czasie trwania 
małżeństwa na obojgu małżonkach spoczywa 
obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb 
rodziny. Istnieje wówczas tzw. zasada równej stopy 
życiowej małżonków, co oznacza, że gdy jedno  
z nich zarabia dużo, ma się podzielić z drugim w taki 
sposób, żeby oboje żyli na takim samym poziomie. 
Jest to oczywiście założenie teoretyczne, które 
zwykle nie potrzebuje ingerencji ze strony prawa. 
Życie tworzy jednak różne sytuacje i w założeniu 
pełna wspólnota małżeńska może mieć różny 
wymiar. Najczęściej zasada równej stopy życiowej 
zostaje zaburzona, gdy dochodzi do konfliktu 
małżeńskiego. Przykładowo mąż zarzuca żonie, że 
wszystko co mają jest jego bo on na to zarobił, żona 
zarzuca mężowi, że za mało zarabia. Konflikt często 
kończy się rozpadem małżeństwa i sprawą 
rozwodową.  

 
O rozwodzie będzie mowa w kolejnym numerze 

TWG Kuriera. Obowiązek alimentacyjny po 
orzeczeniu rozwodu zależy od uznania winy  
w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Szerzej o tym  
w następnym numerze, napomknę jedynie, że pełny 
obowiązek alimentacyjny, oznaczający równą stopę 
życiową byłych małżonków, ma wyłącznie winny 
rozpadowi małżeństwa. Dlatego walka o winę 
podczas rozwodu ma największe znaczenie, gdy 
istnieją duże różnice w zarobkach współmałżonków. 
W przypadku uznania jednego z byłych małżonków 
za winnego rozwodowi, sąd zobowiąże go do 
płacenia alimentów na rzecz drugiego w kwocie, 
która spowoduje, że ich dochody miesięczne będą na 
przynajmniej zbliżonym poziomie.  

Łukasz Frączek 
 

Masz pytania do prawnika?  
Pisz na adres redakcji: 

 
twgkurier@poczta.fm 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
 

Czyli przegląd najważniejszych informacji  
z XLVIII (48) sesji Rady Gminy Tworóg z dnia  
29 grudnia 2009r.: 
- uchwalono plan pracy Rady Gminy na rok 2010 
(Uchwała nr XLVIII/523/2009), 
- zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Tworóg (Uchwała nr XLVIII/522/2009) 
-następna sesja Rady Gminy odbędzie się 1 lutego 
2010 roku. 
 

INWESTYCJE W 2010 ROKU 
 

Najważniejsza uchwała jaka została podjęta 
na grudniowej sesji to uchwała budżetowa 
(uchwała nr XLVIII/520/2009).  
 

To już 4 budżet podjęty przez Radę Gminy 
Tworóg kadencji 2006 – 2010. Jak podkreślił na sesji 
Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź to bardzo trudny, 
jednak ciekawy budżet. Dlaczego? Przede wszystkim 
dlatego, że zakłada w 2010 roku rozpoczęcie wielu 
kosztowych inwestycji na terenie Gminy. 
 

– W tym roku planowane są największe 
przedsięwzięcia w historii gminy jak np. inwestycja 
kubaturowa budowy sali gimnastycznej  
w Boruszowicach, największa inwestycja drogowa,  
a także duża inwestycja związana z budową 
kanalizacji – mówi Wójt Gminy – ponadto chcemy 
wystąpić o środki unijne na rewitalizację siedziby 
Urzędu Gminy, planujemy wymianę okien, remont 
dachu i obejścia – dopowiada Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Ogólnie budżet zakłada, że dochody gminy  
w roku 2010 osiągną 23 492 754,36zł, natomiast 
wydatki wyniosą 31 123 178,36zł. Różnica między 
wydatkami, a dochodami stanowi deficyt w wysokości 
7 630 424,00zł, który zostanie pokryty  
z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek krajowych,  
a także z wolnych środków. 
 

Najistotniejszą informacją dla mieszkańców 
jest przede wszystkim plan inwestycyjny na 2010 
rok. 

 
Największym pod względem finansowym 

przedsięwzięciem jest budowa kanalizacji, na którą 
przewiduje się 8 935 425,00zł. Z czego 2 047 012,00 
zł przeznaczone zostaną na dokończenie  kanalizacji 
w Tworogu, 5 902 130,00zł na dokończenie 
kanalizacji w Kotach oraz na budowę kanalizacji  
w przysiółku Koty - Wesoła. Zostanie również 
rozpoczęta budowa kanalizacji w Brynku. 

Założono, że na inwestycje kanalizacyjne 
zostaną pozyskane środki unijne, które pokryją część 
tej prawie 9 milionowej inwestycji, jeśli jednak nie uda 
się zdobyć tych środków, kanalizacja zostanie 
wykonana w mniejszym zakresie. 
 

Przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych 
planuje się również przebudowę 2 dróg – ul. Polnej 
w Tworogu (przy dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej) oraz wykonanie podbudowy  
ul. Lublinieckiej w Kotach (dofinansowanie  
z budżetu Państwa oraz Powiatu). Podobnie jak  
w przypadku kanalizacji, inwestycje drogowe będą 
wykonane w całości tylko po uzyskaniu 
zaplanowanych środków zewnętrznych. Łączny koszt 
budowy tych dróg to 1 722 772,00 zł. 
 

W 2010 roku musi zostać rozpoczęta 
rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu, 
która zostanie zakończone w roku 2011. Prace 
przewidziane w bieżącym roku wyniosą 80 000,00zł. 
 

Po długich pracach i dyskusjach podjęto decyzję 
o budowie sali gimnastycznej w Boruszowicach. 
W 2010 roku zostanie wykonany projekt obiektu oraz 
rozpocznie się pierwszy etap budowy. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na 2011 rok, przewidziany 
koszt sali to 1 500 000,00zł. 
 

W budżecie przewidziano 322 853,00zł na 
wykonanie drugiego etapu przebudowy i rozbudowy 
przedszkola w Wojsce. Na budowę wodociągu dla 
osiedla domków przy ul. Zakładowej w Brynku 
przewidziano 463 600,00zł.  

UCZEŃ NA WSI 
10 grudnia 2009 roku Wójt Gminy, 

Eugeniusz Gwóźdź podpisał umowę  
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację 
pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc 
w zdobywaniu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące na terenie 
Gminy Tworóg na kwotę 28 723,00zł.  

 
Z pomocy finansowej Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w naszej gminie skorzystało 18 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Realizacja Programu 
obejmuje okres od 1 września 2009 do 25 
czerwca 2010 roku. Dzięki uczestniczeniu  
w programie uczniowie mogli skorzystać  
z dofinansowania na zakup przedmiotów 
ułatwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach 
mających na celu podniesienie sprawności 
fizycznej lub psychicznej itp. 
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KOLĘDOWE SPOTKANIE 
 

W niedzielę 3 stycznia na sali Gminnego 
Ośrodka Kultury zapanowała ciepła, magiczna 
atmosfera. To wszystko dzięki dwóm energicznym 
artystkom, Agnieszce i Patrycji Wajs, które wystąpiły 
przed tworoską publicznością z kolędowym 
repertuarem. Znane wszystkim świąteczne utwory 
wykonane w lekkich jazzowych aranżacjach raz 
skłaniały do refleksji, to znowu wprawiały w radosny  
i pozytywny nastrój. Siostry Wajs wystąpiły na scenie 
pośród ozdobionych choinek, w nastrojowym świetle 
świec i zachęcały publiczność do wspólnego 
kolędowania.  
 

Po koncercie mieszkańcy nagrodzili duet 
brawami, nie zabrakło pochlebnych komentarzy i 
wyrazów uznania. Osoby, które skorzystały tego dnia 
z koncertowej propozycji na pewno były zadowolone. 
Należy jednak postawić pytanie: dlaczego wiele 
miejsc i stołów przygotowanych dla publiczności było 
pustych? Czy mieszkańcy potrzebują w ogóle 
styczności z muzyką i szeroko rozumianą kulturą? 
Dużym zainteresowaniem w naszej gminie cieszą się 
festyny i zabawy taneczne, jednak wszelkie inne 
próby inicjatyw kulturalnych często spotykają się  
z brakiem zainteresowania. Organizatorzy nieraz 
zastanawiają się, czy w ogóle warto?  
 

Tym bardziej gorąco dziękują tym wszystkim, 
którzy skorzystali z zaproszenia. Serdeczne 
podziękowania kierują również do księży naszej 
parafii, którzy pomogli w rozreklamowaniu koncertu 
informując o nim w kościele podczas mszy świętych. 
Dzięki temu organizatorzy mają pewność, że 
informacja dotarła do większości mieszkańców 
Tworoga. Zachodzi więc pytanie dlaczego frekwencja 
była taka jaka była? 
 

SYLWESTROWY KONCERT 

KULTURALNIE 

Tradycyjnie już w samo południe 31 stycznia pod 
Urzędem Gminy odbył się koncert w wykonaniu 
orkiestry dętej działającej przy OSP w Tworogu. 
Muzykanci co roku „koncertowo” żegnają stary rok 
występując przed mieszkańcami miejscowości. Po 
koncercie członkowie orkiestry udali się na 
poczęstunek do Urzędu, gdzie ugościł ich Wójt 
Gminy. 
 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
 

Dnia 15 grudnia 2009 r. odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Tworogu cykliczna impreza "Dzień 
Pluszowego Misia". Organizatorami imprezy były: 
nauczyciel - bibliotekarz szkoły - mgr Beata Janiga, 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej - mgr Iwona 
Mazur i mgr Katarzyna Mika oraz nauczycielki 
świetlicy - mgr Joanna Osadnik i mgr Beata Schleger. 
Na imprezę, prócz uczniów szkoły, zostały 
zaproszone dzieci z przedszkola w Tworogu. Tego 
dnia uczniowie klas I - III przyszli do szkoły ze swoimi 
pluszowymi ulubieńcami - misiami, które zostały  
w szczególny sposób wyeksponowane i utworzyły 
"Pluszową galerie misiów". Spośród wszystkich 
misiów został wybrany największy i najstarszy miś,  
a ich właściciele otrzymali słodką nagrodę. 
Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych obejrzeli 
prezentację multimedialną "Bajkowe misie", brali 
udział w licznych konkursach sprawnościowych, 
przeplatanych krótkimi przedstawieniami o misiach 
autorstwa m.in. Heleny Bechlerowej, Wandy 
Grodzieńskiej i Hanny Łochockiej, śpiewali "misiowe 
piosenki", obejrzeli przedstawienie kukiełkowe 
wystawione przez Szkolny Teatrzyk Lalek "Pacynka" 
prowadzony przez mgr Hannę Pawełczyk pt. "O 
Jacku, który lubił niszczyć książki". Na zakończenie 
wszyscy zaproszeni goście zostali poczęstowani 
"małym co nieco", a każdy opuszczający naszą 
szkołę przedszkolak otrzymał słodką niespodziankę. 
Całej imprezie towarzyszyło dużo humoru i dobrej 
zabawy. 

Hanna Pawełczyk 
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Jak informuje „Oberschleische Wanderer” nr 44 z 30 
X 1866 roku, 15 października około godz. 15 wybuchł 
pożar.W ciągu 2 godzin ogień strawił 12 budynków,  
w tym szkołę, 121 ludzi zostało bez dachu nad głową. 
 

Po tym pożarze miejscowy proboszcz Anton 
Monem i Moritz Hawlitschka wraz z żoną Natalie 
wybudowali nowy budynek w nieco innym miejscu, 
przy obecnej ulicy Zamkowej, gdzie teraz mieści się 
GS. Ten zaś wypalił się w 1906 roku. Niedługo potem 
został wyremontowany przez kierownika szkoły  
p. Gawolla. W 1983 uległ ponownie pożarowi i został 
całkowicie przebudowany: materiały źródłowe 
informują i przepisywacze też, iż Hawlitschka zmarł  
w Tworogu. To nie jest prawdą. Zmarł mając 89 lat  
w Brzegu, a został pochowany (prawdopodobnie na 
własne życzenie) w Tworogu. W księdze zgonów jest 
zarejestrowane Mauritius (Moritz) Hawlitschka zmarł 
21 XI 1910r. (Hauptlehrer. Kuestler u. Organist). 
 

Moritz Hawlitschka miał córkę Marie, z zawodu 
prawdopodobnie też nauczycielkę. W dokumentach, 
które się po niej zachowały można podziwiać 
charakter pisma, bardzo staranna, wyćwiczona 
kaligrafia. Marie Hawlitschka wyszła za mąż za 
Josepha Christen, też nauczyciela (zapis z 1876 
roku) „C der Lehrer und Organist 1917 rC” 
Hauptlehrer in Ruhestande. Rodzina Christenów 
pochodziła z Gross Kunzendorf kr. Neisse - obecnie 
Sławniowice. Ojciec Josepha Johann nie był 
nauczycielem, posiadał bardzo dobrze prosperujący 
młyn stępowy (Stamfewerkbesitzer). 
 

Matka Tekla z domu Bergmann była bez zawodu. 
 

Fryderyk Zgodzaj 
 

 

W odpowiedzi na list naszego czytelnika 
opublikowany w październikowym numerze TWG 
Kuriera, prezentujemy cykl artykułów autorstwa 
Fryderyka Zgodzaja, poświęcony historii 
szkolnictwa w Tworogu. 

 
PIERWSZA SZKOŁA 
 

W tworogowskim archiwum parafialnym jest 
pieczołowicie przechowywany dokument zapisany 
w Generalnej Księdze Wizytacyjnej pod nazwą 
„Decretum reformationis”, wystawiony w dniu 26 IX 
1720 roku. W owym dokumencie wspomina się  
o nauczycielu, który miał być rozliczony z dochodów. 
W roku 1735 mistrzem szkolnym - kierownikiem 
szkoły (Schulmeister) był organista Simon 
Pawelczyk. Jest to pierwsze zapisane nazwisko 
nauczyciela na terenie Tworoga. W innym 
dokumencie z roku 1788 można znaleźć zapis „In der 
Schule. Juraschek Hans Georg. Schulmesiter”. 
 

Kronika parafialna ks. Hoschcka z 1795 roku 
wymienia inwentarz szkolny i usytuowanie szkoły. 
Drewniana szkoła stała naprzeciw kościoła, tam 
gdzie teraz swoje budynki gospodarcze ma GS, 
nadmienia się również, iż nauczyciel - organista 
mieszkał w szkole. Miedzy probostwem a GS-em jest 
skwer z trzema świętymi, który służył jako plac zabaw 
dla szkolnej dziatwy wyznania katolickiego. W 1834 
roku zarządcą szkoły był nauczyciel i organista  
M. Zimmermann.  

 
Dzieci wyznania ewangelickiego, których było 

niewiele miały swojego prywatnego nauczyciela. Były 
to dzieci wysokich urzędników książęcych. 
Nauczycielem był Oskar Münch, syn pastora, 
zamieszkały w zamku do roku 1876. Nie wiadomo 
kiedy rozpoczęto nauczanie ewangelickich dzieci. 

 
W roku 1850 powołano do szkoły tworogowskiej 

29 letniego Moritza Hawlitschka z Harbultowitz na 
stanowisko nauczyciela i administratora. W obecnych 
granicach Polski Harbułtowice występują 4 razy, 
mogą być kolo Skoczowa, sądząc po nazwisku 
czesko brzmiącym. 

 
 

ZAKŁAD LECZNICZO – 
WYCHOWAWCZY  
W WOJSCE INFORMUJE 
 

7 naszych chłopców – uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wojsce, wzięło udział  
w ogólnopolskim konkursie pt. „Mały ekolog” dla 
klas I-III. 10 grudnia zostały ogłoszone wyniki. 
Zdobyliśmy I miejsce za pracę zbiorową. 
 

12 grudnia 2009 r. został rozstrzygnięty 
konkurs Civitas Christiana pt. „Świat w oczach 
mojej rodziny”. 5 chłopców brało w nim udział. 
Jeden z nich - Mirek Goławski, uczeń klas V 
Szkoły Podstawowej w Wojsce. Zdobył I miejsce  
w kategorii socjoterapeutycznej. Jego pracę 
można obejrzeć w Domu Kultury w Tarnowskich 
Górach.  
 

Zakład Leczniczo – Wychowawczy  
s. Maria Gorczyca  
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KURS FOTO 7: BIELSZY 
ODCIEŃ BIELI 6 
 

Tym razem kilka słów o balansie bieli. Jak 
wiemy, światło białe jest tak naprawdę mieszanką  
barw, o czym łatwo można się przekonać 
rozszczepiając je np. przy użyciu pryzmatu. Białą 
barwę można uzyskać przez zmieszanie trzech 
podstawowych barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej. 
 

Światło z którym spotykamy się na co dzień, 
pochodzi z różnych źródeł o różnym udziale 
wspomnianych barw podstawowych. I tak naprawdę 
biel jest za każdym razem inna, zależnie od tego, 
która barwa podstawowa występuje w nadmiarze. 
Nasze oko z łatwością przystosowuje się do tych 
zmian i biel jest dla nas bielą zarówno w świetle 
świecy, jak i w świetle lampy kwarcowej lub 
jarzeniówki. Natomiast matryca aparatu cyfrowego 
rejestruje kolory bardzo „dosłownie” i bezwzględnie 
uwidacznia takie różnice w odcieniach. Stąd 
występuje konieczność dokonywania korekt udziału 
poszczególnych barw składowych. Tak więc, jeżeli 
wykonujemy zdjęcie w świetle zwykłej żarówki (które 
ma nadmiar światła czerwonego) należy ustawić 
balans bieli właśnie na światło żarowe. Wtedy 
automatyka aparatu zwiększa udział światła 
niebieskiego (równoważąc w ten sposób nadmiar 
czerwieni). Otrzymujemy w ten sposób obraz, na 
którym białe jest białe, a więc inne barwy również 
oddane są podobnie jak widzi je ludzkie oko. Jeżeli 
zaś nie ustawimy balansu bieli w aparacie na światło 
żarowe, to prawdopodobnie otrzymamy zdjęcie  
z dużym udziałem czerwonej barwy, wyglądające 
nienaturalnie. Z kolei ustawienie balansu na światło 
żarowe przy robieniu zdjęć w normalnym oświetleniu 
(światło dzienne, słoneczne) daje obrazy z silną, 
niebieską dominantą. Zaawansowane aparaty 
pozwalają bardzo precyzyjnie ustalić balans bieli.  
W danych warunkach oświetlenia robi się zdjęcie  
np. białej kartki papieru. Aparat wtedy „wie” jak 
wygląda w tych warunkach biały kolor i dokładnie 
ustala odpowiednie korekty barw składowych. 
 

Jako ciekawostkę podam, że powyższą czynność 
można wykorzystać w kreatywny sposób, bowiem 
jeżeli pomiar bieli wykonamy na zabarwioną kartkę 
papieru to oszukamy w ten sposób automatykę 
aparatu i otrzymamy zdjęcia z wyraźną dominantą 
jakiegoś koloru. Efekt przypomina zrobienie zdjęcia  
z użyciem kolorowego filtru optycznego. 
 
Uwagi praktyczne: Wypróbuj, jakie efekty daje 
robienie zdjęć przy różnych ustawieniach balansu 
bieli w Twoim aparacie. Rób to w świetle żarowym, 
dziennym, jarzeniowym. I pamiętaj, że ustawienie 
balansu bieli na „Auto” wcale nie gwarantuje jego 
poprawnego ustawienia. 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 
 

W ramach projektu prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sołectwa Koty 
„Poznaj zakątki twojej gminy” zorganizowano 
konkurs fotograficzny. 8 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się jego rozstrzygnięcie  
i wręczenie nagród.  
 

Konkurs fotograficzny pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Tworóg, Eugeniusza 
Gwoździa obejmował dwie grupy wiekowe: młodzież  
i dorosłych. Zadaniem uczestników było uwiecznienie 
ciekawych miejsc gminy, promocja walorów 
przyrodniczych i historycznych. Wśród młodzieży 
najwyżej oceniono pracę Kamila Mrówki pt. „.Leśni 
drwale- bobry”, II miejsce w tej kategorii wiekowej 
zdobyła praca Aleksandry Hajduk pt. „Jesienne płody 
ziemi-Ośrodek Wypoczynkowy Brzeźnica”. 
 

Wśród dorosłych uczestników, jury najwyżej 
oceniło fotografię pt „Stary Dąb w okolicy Wesołej” 
wykonaną przez Krzysztofa Mrówkę. Miejsce II 
zdobyła praca „Gniazdo bociana czarnego Księży 
Las”, miejsce III - „Konie”, obydwa zdjęcia autorstwa 
Adama Mazura.  
 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody: statywy do 
aparatu, plecaki, kartę pamięci. Po uroczystym 
wręczeniu nagród organizatorzy, zwycięzcy oraz 
członkowie jury zasiedli do stołu. Spotkanie było 
okazją do wymiany doświadczeń związanych  
z fotografią, pasjonaci rozmawiali na temat technik 
robienia zdjęć, odpowiedniego sprzętu. Wystawę 
prac konkursowych można zobaczyć w Gminnej 
Bibliotece w Tworogu. 
 

Rozstrzygniecie Konkursu było ostatnim etapem 
projektu, który trwał od lipca 2009 roku i obejmował 
warsztaty dla młodzieży z zakresu planowania  
i organizowania przedsięwzięć oraz warsztaty 
fotograficzne. W sierpniu dzieci i młodzież wzięły 
udział w rajdzie rowerowym po leśnych trasach 
gminy. Pieniądze na realizację projektu 
Stowarzyszenie otrzymało od Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 
Programu „Działaj lokalnie VI”. 
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W CZYM NA ZABAWĘ? 
 

Okres karnawałowych balów i imprez nieraz 
przyprawia panie o białą gorączkę, tradycyjne 
„nie mam w co się ubrać” wypowiada prawie 
każda z nas stojąc przed szafą,  wyrzucając z niej 
kreacje, które wydają się nam już niemodne  
i stare. O to, jak wyglądać modnie  
i elegancko na karnawałowej zabawie zapytaliśmy 
Krystynę Blondzik prowadzącą zakład krawiecki. 
Pani Krystyna przypomina również kilka prostych 
zasad doboru kreacji. 
 

Prawie każdą sukienkę można przerobić  
i dopasować do trendów panujących w danym roku, 
zwłaszcza jeśli w modzie królują koronki, zwiewne 
tiule, cekiny, błyszczące atłasy. Do zwykłej wąskiej 
czarnej sukienki można wstawić np. godet – klin  
z koronki lub zwiewnego materiału, który poszerzy 
dolną część sukni i sprawi, że będziemy w niej 
wyglądać lekko. Można także spróbować ożywić 
czarną suknię kolorowymi świecącymi wstawkami np. 
szerokim pasem czy delikatniejszą wstążką. Zbyt 
krótką spódnicę mogą przedłużyć delikatne falbanki. 
 

Modne są sukienki krótkie lub dłuższe do połowy 
łydki. W zależności od rangi i rodzaju imprezy 
odpowiednim strojem może być także komplet: 
eleganckie spodnie i wieczorowa tunika. Wybór jest 
więc duży, radzę jednak by dopasować strój do 
figury, gdyż bezkrytyczne trzymanie się trendów 
może sprawić, że w danej kreacji będziemy wyglądać 
po prostu śmiesznie.  
 

Paniom o szerokich biodrach odradzam falbanki. 
Pamiętajmy, że falbanki dodają ciężkości dolnej 
części figury. Jeśli nie jesteśmy do końca 
zadowolone z tej partii ciała, proponuję by skierować 
błyszczące akcenty i zdobienia na wyższą partię 
stroju. Dla pań o szerokich biodrach dobrym 
rozwiązaniem jet suknia odcinana pod biustem, tak 
by dół stroju luźno spływał na biodra, wtedy nie 
będziemy eksponować różnicy między talią  
a biodrami. 
 

W tym sezonie bardzo modne są tak zwane 
bombki. Jest to kreacje przede wszystkim dla osób 
szczupłych. Nawet jeśli możemy pochwalić się 
długimi zgrabnymi nogami, jednak jesteśmy nieco 
zaokrąglone w talii, fason „bombka” sprawi, że 
będziemy wyglądać niekorzystnie.  
 

Osoby niskie powinny wybierać sukienki dłuższe 
bez cięć w talii. Odradzam w takim przypadku mini, 
gdyż optycznie jeszcze bardziej skraca sylwetkę. 
 

Karnawałową kreację wykańczają i nadają 
elegancji dobrze dobrane buty. Najbardziej 
odpowiednie są buty na obcasie, trzeba jednak 
zastanowić się na jak wysoki obcas możemy sobie 
pozwolić. Obuwie musi być wygodne i nie może 
przeszkadzać nam w zabawie, dobrze jest również 
wziąć pod uwagę wzrost naszego partnera. 
 

Najważniejszą zasadą jest to, by podczas zabawy 
czuć się dobrze i wygodnie. Ślepa pogoń za trendami 
mody niestety nie gwarantuje nam tego, radzę więc 
by wybrać takie kreacje, które będą pasowały do 
sylwetki ale także osobowości i temperamentu.  
Życzę udanej zabawy! 
 

1-SZA RANDKA – DOBRE 
WRAŻENIE 
 

Zbliżające się walentynki to dla wielu panów 
okazja, by zdobyć się na odwagę i zaprosić na 
pierwszą randkę kobietę, o której od dłuższego 
czasu myślą. By dodać panom otuchy, 
przypominamy kilka zasad, które sprawią, że 
pierwsze wrażenie może okazać się 
niezapomniane.  
 

Mężczyźni często zadają pytanie dlaczego 
kobiety zwracają szczególną uwagę na zapach? Otóż 
zapachy odgrywają dużą rolę w naszym życiu. 
Przyjemny aromat np. w sklepie, w kawiarni pobudza 
w nas chęć odwiedzenia tego miejsca ponownie. Tak 
samo jest w odniesieniu do ludzi. Subtelny zapach 
perfum u mężczyzny podkreśla jego atrakcyjność. 
Oczywiście przesadą jest wylanie na siebie połowy 
flakoniku perfum, tylko i wyłącznie by zapach był 
intensywny. Dziś na rynku jest mnóstwo nut 
zapachowych. Warto zajrzeć do perfumerii lub 
drogerii i zapytać ekspertów o poradę. Oprócz 
zapachu nie należy zapomnieć o wizerunku 
zewnętrznym. Nie zawsze droga, markowa odzież 
oznacza, że wygląda się „trendy”. Nieraz skromniej 
oznacza lepiej, wiadomo każdy z nas ma swój styl, 
ale czasem można coś w sobie zmienić. Istotne jest 
dostosowanie ubioru tak samo jak i zapachu do 
okoliczności. Wybierając się na dyskotekę  
z pewnością można użyć mocnego zapachu, którego 
nie zakłóci dym. Elegancka koszula czy sportowy  
T-shirt równie dobrze pasują do jeansów, należy 
jednak pamiętać żeby odpowiednio dobrać obuwie. 
Umawiając się na kolację w restauracji nie wypada 
założyć sportowych ubrań. To miejsce wymaga 
elegancji, nie koniecznie trzeba zakładać krawat  
i garnitur, chociaż podoba się to kobietom. W sytuacji 
gdy planujemy spotkanie z posiłkiem zapach perfum 
zarówno kobiety jak i mężczyzny powinien być 
delikatny.  
 

Interesujący mężczyzna to facet, który ma czyste 
paznokcie, ładną fryzurę, zadbany wygląd, miły 
zapach. Ktoś kto obdarowuje od czasu do czasu 
drobnym upominkiem, wręcza kwiaty. Tym potrafi 
wprawić płeć przeciwną w zachwyt. Jednak jest 
jeszcze coś, czego pragnie każda kobieta. Bez 
wątpienia kulturalnego zachowania i szacunku wobec 
niej. Tak naprawdę tego nic nie zastąpi. Czasem 
zwykły komplement potrafi  uszczęśliwić i sprawić 
wielką przyjemność, zapewnienie kobiecie, że jest 
wyjątkowa i niezwykła. Warto pamiętać, że wyglądem 
przyciągamy uwagę kobiety, natomiast szacunkiem  
i miłością zatrzymamy ją przy sobie.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „BLONDYNKA W DŻUNGLI” BEATA PAWLIKOWSKA 
 

Pisarka i autorka audycji ,,Świat według blondynki” w Radiu Zet - Beata 
Pawlikowska wyrusza indiańskim czółnem w głąb amazońskiej dżungli. Autorka 
opisuje życie w lasach Ameryki Południowej, życie w którym człowiek całkowicie 
uzależniony jest od natury. Lektura tej książki pozwoli Ci poczuć wilgotność sięgającą 
100% i ból odparzonych stóp. Książka pisana w formie pamiętnika, wzbogacona  
w niepowtarzalne ilustracje, umożliwia przeniesienie się w Afrykańskie tereny. 
 

W Gminnej Bibliotece w Tworogu dostępna jest seria książki: Blondynka śpiewa  
w Ukajali, Blondynka u szamana, Blondynka na Safari, Blondynka na 
Kubie,Blondynka wśród łowców tęczy, Blondynka w dżungli,Blondynka wśród łowców 
tęczy, Blondynka na Czarnym Lądzie. Zapraszamy do lektury! 

 

MUZYKA: „GADU GADU”,  ANNA SERAFIŃSKA 
 

Choć mamy już rok 2010, a prezentowana płyta, została wydana 
przez EMI Music Polska w 2006, to nie można powiedzieć, że jest 
przestarzała. Nawet fakt, że piosenki na krążku to utwory Agnieszki 
Osieckiej przeczytane tam i z powrotem przez wielu artystów, nie 
sprawia, że robi się nudno. Wręcz przeciwnie! Świeżość to pierwsze 
słowo, które nasunęło mi się podczas jej słuchania. Głos utalentowanej 
polskiej wokalistki jazzowej, która nie boi się wyzwań - Anny 
Serafińskiej - w większości jej aranżacje, świetni muzycy jak Krzysztof 
Herdzin, Grzegorz Jabłoński, Artur Lipiński, Krzysztof Gradziuk oraz 
Adam Kowalewski i oczywiście teksty niezastąpionej Osieckiej tworzą 
magiczną całość.  

 
Płyta to seria dźwięków, obok których nie można przejść obojętnie. 

I owszem, możnaby doczepić się odgrzewania utworów Osieckiej  
w nieskończoność, ale jak dla mnie takie „odgrzanie” dodaje smaku. 
„Zielono mi” z odrobiną oregano, „Sing sing” z papryczką chiliCi „Kto 
tak ładnie kradnie jak on” ze szczyptą głosu Kiljańskiego. Ale, ale! My tu 
„Gadu Gadu”, a muzyka czekaCPolecam! 

 

FILM: „AVATAR” 
 

Szum medialny jaki powstał wokół filmu, który oznajmia wielki powrót Jamesa 
Camerona, przytłacza. Wszędobylskie reklamy i filmy wprowadzające na stronach 
internetowych, ogromne plakaty i bilboardy zapowiadają wielki kunszt i rozmach tej 
pozycji kinowej, ale czy aby na pewno nie przesadzają? Czy slogany reklamujące 
efekty 3D, mające być zapowiedzią przełomu w kinie, nie są zbyt zuchwałe? 
 

Zainteresowani tym tematem bardzo często przed premierą wypowiadali się  
z rezerwą o produkcji Jamesa Camerona. Wśród głosów znajdowały się m.in. obawy 
o fabułę, która mogła być zepchnięta na boczne tory kosztem efektów wizualnych.  
Co do tych nikt nie miał wątpliwości – będą fantastyczne. 

 

Po seansie zdania części widzów są podzielone. Nie tyczy się to jednak efektów specjalnych, które są 
świetnie dopracowane, a raczej kwestii fabularnych. Osoby, które spodziewały się ciężkiego i filozoficzno-
egzystencjalnego klimatu science-fiction, srodze się zawiodą. Jest to bardziej baśń, często upraszczająca 
historię do banałów, typu walka dobra ze złem, czy wątki miłosne, przekraczanie własnych słabości. Tym nie 
mniej wątki są opowiedziane z iście epickim rozmachem, co udowadnia ich siłę. Całość sprawia, że nawet 
wybredny widz nie nudzi się, a niejednokrotnie odnajduje ciekawe atrakcje, takie jak przeniesienie świadomości 
bohatera do sztucznej postaci „avatar” naśladującej mieszkańców planety Pandora. Co do oprawy graficznej, nie 
można jej absolutnie nic zarzucić. Nieprzesadzony i bardzo spójny wirtualny świat, bajecznie przygotowane 
krajobrazy i mistrzowsko dopracowane postacie społeczeństwa „Na’avi” oszałamiają. Pomysłowość 
poszczególnych elementów natury ożywionej i nieożywionej sprawia piorunujące wrażenie i zachwyca swoim 
dopracowaniem. Film zdecydowanie wart polecenia – bez względu na wiek, płeć i filmowe upodobania. Potrafi 
oczarować i porwać widza w zapierającą dech w piersiach baśń, choć nie będzie prawdopodobnie 
(uwzględniając slogany reklamowe) rewolucją i przełomem kina. Czy zakładając okulary 3D tak naprawdę sami 
nie stajemy się avatarami? 
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SP TWORÓG INFORMUJE 
 

7.12. 2009 r., w ramach Mikołajek, Szkolny 
Teatrzyk Lalek "Pacynka" odwiedził zaprzyjaźnioną 
Szkołę Podstawową w Boruszowicach, gdzie 
wystawił przedstawienie w gwarze śląskiej  
pt. "Kopciuszek". 
  

19 12 2009 r. w naszej szkole miało miejsce 
spotkanie wigilijne dla najstarszych mieszkańców 
naszej Gminy, organizowane przez Sołectwo,  
a współorganizowane przez naszą szkołę. Goście 
obejrzeli szkolne jasełka przygotowane przez Panią 
Katarzynę Mika oraz biesiadowali przy wspólnym, 
wigilijnym stole. Każdy uczestnik otrzymał także, 
wraz z życzeniami świątecznymi, symboliczną, 
przystrojoną gałązkę choiny.  
 

W grudniu uczniowie naszej szkoły podjęli 
decyzję o wirtualnej adopcji psa ze schroniska "Cichy 
kąt" w Tarnowskich Górach. Adoptowany przez nas 
pies to haski, który wabi się Boni. Wirtualna adopcja 
polega na wspieraniu wyżywienia i pobytu psa  
w schronisku. Każdy uczeń może także, pod opieką 
osoby dorosłej, odwiedzić Boniego w schronisku, 
wyprowadzić go na spacer i pobawić się z nim.  
14 grudnia przedstawiciele Samorządu Szkolnego, 
wraz z opiekunami, jako pierwsi odwiedzili 
schronisko.  
 

Nasza uczennica klasy IV - Wiktoria Ziaja - 
otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim  
pt. "Ścieżki naszych marzeń" zorganizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. prof. Henryka Borka 
w Kaletach przy współudziale Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach. Jej wiersz  
"W moim śnie" został umieszczony w specjalnie z tej 
okazji powstałym tomiku wierszy pt. "Ścieżki naszych 
marzeń". 

 
Wiktoria Ziaja  
"W moim śnie" 
Nocą, gdy śpię, 
O różnych rzeczach śnię: 
Widzę łąkę pełną kwiatów, 
Pod sosną ogniste cienie wędrujące 
Lub dzikiego konia pędzącego ku morzu. 
Piękne życie spotkało mnie, 
Bo o takich rzeczach nikt nie słyszał, 
Tylko ja. 
Dla jednych to nic, 
Dla mnie to coś, 
To moje marzenie. 
Na mojej ziemi, 
W moim kraju, 
W moim sercu, 
Tu. 

 

SP WOJSKA INFORMUJE 
 

Uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Wojsce – 
Paweł Szkolik wziął udział w OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE PLASTYCZNO -LITERACKIM  
pt. „Miejsce, które warto zobaczyć w mojej okolicy”.  
Spośród 1125 prac nadesłanych na konkurs z całego  
kraju, jego praca zdobyła wyróżnienie. 
 
Paweł zrobił pracę w drewnie przedstawiającą znaną 
wszystkim w Wojsce kapliczkę na Wykierzu i do 
pracy dołączył wiersz na temat przedstawionego 
miejsca, w którym wyjaśniał, dlaczego to miejsce jest 
godne prezentacji. Uczeń pracował pod okiem 
wychowawcy p. Bożeny Szeliga. Konkurs był 
organizowany pod patronem medialnym ”Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego” Samorządu Miasta Gliwice. 
GRATULUJEMY!!! 
 
„Kapliczka myśliwych” 
Kapliczka myśliwych w lesie 
Cel naszych pieszych wycieczek 
Po drodze runo leśne zbieramy 
I zwierzęta oglądamy 
 
Na polanie leśne, pod okiem leśniczego, 
Ognisko rozpalamy 
Odgłosów przyrody słuchamy 
I zielone lekcje tu mamy 
 
Kapliczka w lesie położona, myśliwym poświęcona 
Pamiątkową tablicę myśliwych tu dostrzegamy 
Pamięci Teofila i Rufina oraz zmarłych członków  
Koła Łowieckiego „Knieja” 
 
Znany cytat tu czytamy: 
„Chwycił swój róg, do ust go przycisnął  
i zagrał ... 
wszystkim się zdawało, że wciąż gra jeszcze 
a to echo grało”  

 
Paweł Szkolik kl. III 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
SP z klasami integracyjnymi Wojska 

 
 

28.11.2009 odbył się II Wojewódzki Festiwal 
Pieśni Patriotycznych w Wielowsi pod patronatem 
Marszałka Sejmiku Śląskiego. Chór szkolny ze 
Szkoły Podstawowej w Wojsce przygotowany przez 
p. Różę Neumann zdobył III miejsce. 

 
12.12.2009 odbył się VII Wojewódzki Festiwal 

Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce pod patronatem 
biskupa Gerarda Kusza. Nasz chór szkolny zdobył 
IImiejsce, a Karolina Popielarz z kl. I jako solistka 
zdobyła III miejsce 
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CHOINKA KOŁA EMERYTÓW 
 

Działające na terenie Tworoga Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów ma swój wkład w upiększeniu 
zimowego wystroju miejscowości. Nie każdy wie, że 
przystrojony srebrny świerk ustawiony przy placu 
zabaw w centrum Tworoga, to dzieło członków Koła.  
Członkowie spotykają się regularnie o godzinie 9:00 
w każdą pierwszą środę miesiąca w Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy. W ostatnim czasie nawiązali 
współpracę z Kołem Emerytów z partnerskiej gminy 
Kumhausen w Niemczech. – Do tej pory 
wymieniliśmy się pismami, w których przedstawiliśmy 
planowane przedsięwzięcia, a także to, co udało się 
zrealizować w roku 2009 – opowiada Magdalena 
Łaszcz z KERiI. – Trudno porównywać naszą 
działalność do tego, co robi Koło Emerytów  
w Kumhausen, ponieważ oni dysponują większymi 
środkami finansowymi. – mówi pani Łaszcz. 
 

Spotkanie tworoskiego Koła to dla członków 
okazja do rozmów, aktywności, miłego spędzania 
wolnego czasu. Chętnych do przystąpienie do Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszamy  
w każdą pierwszą środę miesiąca do Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy. 
 

GIMNAZJUM INFORMUJE 
 
- W ostatnim czasie uczniowie z Gimnazjum  
w Brynku odnotowali sukcesy w konkursach 
artystycznych i literackich, które odbyły się  
w powiecie tarnogórskim: 

 
W Powiatowym Konkursie Artystycznym 

„Gimnazjalne Rozmaitości” III miejsce w kategorii 
plastycznej pn. „Anioł” zajęła Karina Jaruszowiec 
z kl. III c, a w kategorii literackiej pn. „Chcę Ci 
powiedzieć6- list do Anioła Stróża” wyróżnienie 
uzyskała Hanna Trojan z kl. II a. 

 
W Powiatowym Konkursie Literackim pn. „Ścieżki 

naszych marzeń” zorganizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Kaletach I miejsce zajęła 
Joanna Blondzik z kl. II c, a wyróżnienia uzyskały: 
Agnieszka Sowińska z kl. III b oraz Ewelina Staś  
z kl. III a. Ich wiersze zostały opublikowane  
w pokonkursowym tomiku. 
 
- W Turnieju Piłki Koszykowej dla Szkół 
Gimnazjalnych zorganizowanym 18 grudnia przez 
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku 
drużyna chłopców zajęła I miejsce i zdobyła 
puchar, a Dawid Lukoszek uzyskał tytuł 
najskuteczniejszego zawodnika. 

 
NAJPIĘKNIEJSZE KLASY  
W WOJSCE! 
 

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej  
w Wojsce ogłosił konkurs na najładniejszy zimowo - 
świąteczny wystrój sal szkolnych. Klasy wykazały się 
wielką pomysłowością. W każdej z sal panował 
nastrój świąteczny. W oknach papierowe śnieżynki, 
na ścianach kolorowe ozdoby świąteczne, aniołki, 
stroiki, łańcuchy oraz błyszczące choinki. Nie 
zabrakło również stajenek. Pamiętano także  
o życzeniach, napisanych w kilku językach. Uwagę 
jury zwróciły bardzo ciekawie zrobione renifery. Jako 
ich poroża wykorzystano proste, drewniane wieszaki 
na ubrania. Nawet krzesła ozdobiono dużymi 
kokardami. Dzieci bardzo się postarały i po raz 
kolejny dowiodły, że mają oryginalne pomysły. 
Ocenienie najładniejszej sali było trudne. Każda 
klasa zasłużyła na nagrodę, jednak jury musiało 
wybrać tylko dwa pierwsze miejsca. Dla uczniów  
z pewnością warto było poświęcić czas na 
dekorowanie, gdyż nagrody były bardzo interesujące. 
 

I miejsce w kategorii klas I – III zdobyła klasa III, 
której wychowawcą jest pani Bożena Szeliga, 
natomiast w kategorii klas IV-VI, I miejsce zdobyła 
klasa VIa, której wychowawca jest pani Anna Kupka. 
Zwycięzców nagrodzono słodyczami oraz zwolniono 
z pytania przez trzy dni. Wszystkim klasom 
serdecznie gratulujemy! 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

PODZIĘKOWANIE 
Mieszkańcy Sołectwa Połomia serdecznie 

dziękują Panu Staroście Tarnogórskiemu, 
Zarządowi Dróg Powiatowych, wszystkim 
Radnym Powiatowym, a w szczególności 
Radnemu Powiatowemu dr n. Med. Andrzejowi 
Elwartowi za wykonanie chodnika przy ulicy 
Pyskowickiej. 

Dziękujemy również za wykonanie remontu 
drogi wraz z odwodnieniem i wycinki drzew  
z pasa drogowego. Inwestycja ta ułatwia i czyni 
bezpieczniejszą drogę do przystanku 
autobusowego nam mieszkańcom, a przede 
wszystkim naszym dzieciom. 

Serdecznie dziękujemy: 
Mieszkańcy Połomii  

(podpisały 44 osoby) 
 


