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Poniedziałek, 8 marca 2010 
Nr 25, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 500 szt. 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

Ostatkowe tradycje w naszej Gminie 
STR. 7 

Sesja 
- Czy w Boruszowicach powstanie 
nowe centrum miejscowości? 
- Działalność GOPS w 2009r. 

 
STR. 4 

 

Prawnik 
Prawnik odpowiadaE 
- komu przysługuje ulga 
prorodzinna? 
- jak przekazać darowiznę? 

STR. 5 
 

TWG Kobieta 
„Babiniec 2010 – na zdrowie”. 
Sprawdź kiedy możesz się zbadać! 

 
 

STR. 14 
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Marzec to przełomowy miesiąc, w którym  
z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych oznak 
wiosny, by przysłoniły nużący już zimowy krajobraz. 
Na łamach kuriera również widać czas zmian:  
z jednej strony żegnamy karnawał i  zimę, a więc 
relacjonujemy ostatki w gminie oraz wspominamy 
ferie, z drugiej strony pokazujemy co nas czeka  
w najbliższym miesiącu.  

 
Nie zabraknie tematów świątecznych, dużo 

uwagi poświęcamy przygotowaniom do zbliżającego 
się dnia kobiet, który w tym roku odbędzie się pod 
hasłem „Na zdrowie” i poświęcony będzie 
profilaktyce raka piersi.  

 
Ponadto prezentujemy ostatnią część artykułów 

dotyczących  tworoskich szkół. Nasz prawnik 
odpowiada na listy czytelników, za które Państwu 
serdecznie dziękujemy. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZEEEE....EEEEEEEEEE....s.3 
- ŻyczeniaE 
 
SESJAEEEE..E...EEEEEEEEEEEE..s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Sprawozdanie GOPS 
- Scalenie i podział w Boruszowicach 
 
PRAWNIKEEEE...EEEEEEEEEEEE..s.5 
- Prawnik odpowiada 
- Rozwód 
- Separacja 
 
GMINA POD LUPĄEEEEEEEEEEEEE.s.7 
- Ostatki w Gminie 
 
KULTURALNIEEEEEEEEEEEEEEEEs.9 
- Trzecia szkoła 
- Walentynki w Wojsce 
- Ach, cóż to był za bal! 
- Pędza, pędzą sanie! 
- Ferie z GOK’iem 
- Ferie z radością w Boruszowicach 
- „Nie żałuj czasu na poezję, to muzyka duszyE” 
- TWG Kobieta / Mężczyzna 
 
NA BIEŻĄCOEEEEEEEEEE...EEE......s.14 
- Dyżury lekarsko-pielęgniarskie w Ośrodku Zdrowia 
- Polski Komitet Zwalczania Raka 
- Mamy kolejne pieniądze unijne! 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Monika Czierpka, Barbara Dziuk, Andrzej Elwart, Mirosława Kazik,  

Eleonora Krywalska, Bożena Szeliga, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
 
życzymy wszystkim mieszkańcom i sympatykom 
Gminy Tworóg, aby odnajdywali w innych ludziach 
zawsze to co łączy a nie dzieli i aby rodząca się do 
życia przyroda była motorem do podejmowania 
pozytywnych działań, a Zmartwychwstały Chrystus 
niósł nadzieję, że dobro nie umiera nigdy.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Maria Łukoszek 

  
Wójt Gminy Tworóg  
Eugeniusz Gwóźdź 

  
wraz z Radnymi  

oraz Pracownikami  
Urzędu Gminy Tworóg 

Z OKAZJI DNIA KOBIET 
 
życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia oraz 
spełnienia marzeń zarówno w sferze osobistej jak  
i zawodowej, a także abyście w codziennych 
czynnościach znajdowały radość i zadowolenie, a ze 
strony rodziny zawsze odczuwały miłość  
i wdzięczność. 
 

Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź 

R                               E                              K                              L                              A                              M                              A 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z LI (51) 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 1 marca 2010r: 
• Kierownik Posterunku Policji w Tworogu 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego w rejonie gminy Tworóg 
w II półroczu 2009 roku. Z informacji wynika, iż  
w ostatnim półroczu ilość zdarzeń przestępczych 
nie uległa większej zmianie. Odnotowano  
30 zdarzeń co w porównaniu do I półrocza 2009 
daje spadek o 13.  

• Rada Gminy podjęła uchwałę o Funduszu 
Sołeckim na 2011 rok. Oznacza to, że  
w przyszłym roku sołectwa będą, podobnie jak  
w roku bieżącym, wydatkować pieniądze i same 
decydować na co zostaną one przyznane. Rady 
sołeckie mają czas do 30 września na 
przedłożenie Wójtowi zatwierdzonych na 
zebraniach sołeckich planów wydatkowania 
pieniędzy.  (Uchwała nr LI/537/2010) 

 
SPRAWOZDANIE GOPS 
 

Podczas sesji Rady Gminy Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara Pyszniak 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka za 
rok 2009.  
 

Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest dożywianie osób potrzebujących. 
Choć w mediach słyszy się o dożywianiu rodzin  
w Polsce, często nie zastanawiamy się czy takie 
osoby są również wśród nas. Tymczasem w gminie 
Tworóg z dożywiania korzystają 264 osoby w tym 61 
dzieci w wieku do 7 lat, 90 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych i 113 innych osób 
potrzebujących w tym ludzie bezrobotni, starsi  
i niepełnosprawni. Na ten cel w roku 2009 
przeznaczono 119.398,00zł z czego 37.816,00zł to 
środki własne Gminy, a 81.582,00zł to pieniądze z 
rezerwy celowej Państwa w ramach Rządowego 
Programu „Posiłek dla potrzebujących”. 

 
Dożywianie to tylko jedno z działań jakie 

świadczy Ośrodek. Sprawozdanie objęło rozliczenie 
z zadań z zakresu Ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, a także rozdysponowanie środków  
z Funduszu Alimentacyjnego. Pani Kierownik 
przedstawiła również realizację projektu „Aktywizacja 
społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w Gminie 
Tworóg” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007 – 2013. Z otrzymanych środków 
na realizację projektu, GOPS zatrudnił 2 
pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu, 
 

zakupił sprzęt biurowy. Najważniejszym jednak 
efektem projektu było przeszkolenie 20 bezrobotnych 
z gminy Tworóg. Skorzystali oni z kursów i szkoleń 
zawodowych takich jak kurs palacza, obsługi wózków 
jezdniowych, magazyniera i obsługi komputera, kurs 
pilarek, pracownika administracyjnego, kurs 
sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 
prawa jazdy kategorii „B”. Łączny koszt 
przeprowadzonych szkoleń to 75.892,60zł.  
 

Poruszono również temat Gminnego Centrum 
Usług Socjalnych przy ul. Słowackiego w Tworogu. 
W planach na 2010 rok ujęto dokończenie 
zagospodarowania terenu wokół Ośrodka, planuje 
się również zorganizowanie „pokoju socjalnego” do 
indywidualnych rozmów z podopiecznymi GOPS,  
w tym kącik dla dzieci. 

 

SCALENIE I PODZIAŁ  
W BORUSZOWICACH 
 

Podejmując uchwałę nr LI/536/2010 Rada Gminy 
podjęła decyzję o przystąpieniu do procedury 
scalenia i podziału nieruchomości w Boruszowicach.  

 
Scalenie i podział ma służyć przekształceniu 

niekorzystnie ukształtowanych nieruchomości w celu 
stworzenia   przestrzeni, która będzie 
satysfakcjonować właścicieli wszystkich działek 
poddanych tej procedurze. W przypadku Boruszowic 
chodzi o teren pomiędzy kościołem a Szkołą 
Podstawową, tak by cały ten obszar był w posiadaniu 
gminy i w przyszłości mógł stanowić spójne centrum 
miejscowości. Uczestnikami scalenia i podziału  
w przypadku naszej gminy będą Gmina oraz osoba 
prywatna, która jest właścicielem działki w wyżej 
wymienionym terenie. Jak podkreśla pomysłodawca 
przedsięwzięcia, Radny Piotr Krok, scalenie i podział 
to przykład prawdziwej współpracy między Wójtem, 
osobą prywatną i Radą Gminy, która przyniesie 
korzyści wszystkim uczestnikom. Pomysłów na 
zagospodarowanie tego terenu jest wiele, szkolne 
boisko przy tamtejszej szkole jest niewielki i nie 
spełnia swojej roli dla małych sportowców. 
Stworzenie gminnej przestrzeni w sąsiedztwie szkoły 
w przyszłości daje możliwość np. poszerzenia boiska 
lub stworzenie placu zabaw czy innego terenu 
rekreacyjnego.  

 
Pierwszym krokiem było podjęcie uchwały, tak by 

można przystąpić do prac geodezyjnych.  
W pierwszej kolejności dokonuje się scalenia czyli 
zniesienia dotychczasowych granic działek  
i utworzenie jednolitej powierzchni, a następnie 
opracowuje się geodezyjny projekt podziału tego 
obszaru na nowe działki gruntowe.  
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

PRAWNIK ODPOWIADAI 
 
Witam i zwracam się z pytaniem czy  

w przypadku rozwodu rodziców ulgę prorodzinna 
może wykorzystać ojciec dziecka (płacący 
alimenty). Matka dziecka nie może odliczyć ulgi, 
gdyż prowadzi działalność gospodarczą  
i odprowadza podatek ryczałtowy. Ojciec dziecka 
jest pełnoprawnym opiekunem, czy ma znaczenie 
adres zameldowania dziecka? Z góry dziękuję za 
odpowiedz,  

pozdrawiam, M. 
 

Z Pani pytania wynika, że rodzice dziecka nie 
mieszkają razem, pozostając w separacji lub po 
rozwodzie. Jeżeli tak jest, odliczenie z tytułu ulgi  
w podatku dochodowym przysługuje jednemu z nich, 
u którego dziecko faktycznie przebywa. Adres 
zameldowania ma o tyle znaczenie, że w założeniu 
stwierdzać on ma gdzie faktycznie dana osoba 
przebywa. Dlatego dla organu podatkowego będzie 
miał on decydujące znaczenie przy ustalaniu, 
któremu z rodziców przysługuje ulga prorodzinna. 
Informacyjnie dodaję, że w tym roku z tytułu ulgi na 
każde wychowywane małoletnie dziecko przysługuje 
odliczenie od podatku w wysokości 1112,04 zł 
rocznie na każde dziecko. Z ulgi skorzystać mogą 
osoby, rozliczające się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych. 

 
Panie Łukaszu, 

Chciałabym się dowiedzieć jak w Polsce 
wygląda proces przekazania darowizny? Pragnę 
przekazać swojemu jedynemu dziecku działkę 
(działka jest moją własnością); od czego mam 
zacząć, gdzie się udać, jakie dokumenty 
powinnam zdobyć? Chciałabym się również 
dowiedzieć jakie procedury są konieczne dla 
darowizny domu? 

Pozdrawiam Hildegarda 
 
Darowizna jest umową, na mocy której 

darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 
świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego 
majątku. W opisywanej przez Panią sprawie chodzi  
o przekazanie prawa własności nieruchomości. Dla 
dojścia do skutku darowizny i przeniesienia 
własności z darczyńcy na obdarowanego niezbędne 
jest złożenie wzajemnych oświadczeń, z których 
wynika, że darczyńca wyraża wolę przeniesienia 
bezpłatnie na rzecz obdarowanego własności 
należącej do niego rzeczy, a obdarowany przyjmuje 
taką rzecz. Oświadczenia nie muszą być złożone 
jednocześnie, ale w praktyce jest to pożądane.  
W przypadku darowizny nieruchomości niezbędna 
jest wizyta u notariusza. Przekazanie darowizny musi 
się bowiem odbyć w formie aktu notarialnego.  

Najlepiej zacząć od umówienia się na wizytę  
u notariusza. Niezbędne będzie wcześniejsze 
przygotowanie dokumentów, tj. aktualnego odpisu  
z księgi wieczystej i danych nieruchomości 
(przeznaczenie, adres położenia), danych stron 
umowy oraz przekazanie ich do notariusza. Ten 
bowiem przed dokonaniem darowizny przygotowuje 
zwykle wcześniej treść aktu notarialnego. Jeżeli 
wszystko jest w porządku, darczyńca ma pełne 
prawo do rozporządzania nieruchomością, wystarczy 
wizyta stron umowy u notariusza złożenie podpisów  
i zapłacenie taksy notarialnej. W tym momencie 
nastąpi przejście prawa własności określonej 
nieruchomości na obdarowanego.  
 

Należy zaznaczyć, że jeżeli darowana 
nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego 
małżonków, niezbędne jest złożenie oświadczenia 
przed notariuszem wspólnie, przez oboje małżonków.  
Jeżeli osoba obdarowana pozostaje w związku 
małżeńskim, własność nieruchomości nie wchodzi do 
jej majątku wspólnego. Z mocy przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego własność działki stanowi 
majątek osobisty obdarowanego.  
 

Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności 
pozostaje jeszcze kwestia podatkowa, ponieważ 
czynność darowizny obłożona jest podatkiem od 
spadków i darowizn. Zobowiązany do zapłaty 
podatku jest obdarowany. W prezentowanym przez 
panią przykładzie z mocy ustawy obdarowanemu 
przysługiwać będzie zwolnienie z podatku, pod 
warunkiem zgłoszenia do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego faktu nabycia własności 
określonej nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje się 
na specjalnym formularzu.  
  

Dziękuję za oba listy i proszę czytelników  
o kolejne problemy prawne do rozwiązania.  

 

ROZWÓD  
 

W ostatnim artykule TWG Prawnika 
wspomniałem, że w kolejnym numerze zajmę się 
rozwodem. Jest to obszar szeroki, ograniczę więc 
temat do najistotniejszych kwestii.  

 
Ostatnimi czasy rozwód jest instytucją  

o szerokim zastosowaniu w naszym kraju. Jest to 
jedna z nielicznych form (obok stwierdzenia 
nieważności małżeństwa oraz śmierci jednego  
z małżonków) rozwiązania związku małżeńskiego.  
O rozwodzie orzeka sąd okręgowy właściwy dla 
ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania 
małżonków, jeżeli jeden z nich nadal mieszka w 
danym okręgu. Dla naszej gminy właściwy jest Sąd 
Okręgowy w Gliwicach. 



 6 

TWG KURIER – PRAWNIK 

Oznacza to, że w przypadku rozwodu z winy 
obojga stron, gdy jeden z byłych małżonków znajduje 
się w niedostatku, drugi – zobowiązany do 
zapłacenia alimentów - będzie musiał łożyć na 
utrzymanie przez nieograniczony czas. Oczywiście 
tylko wtedy, gdy małżonek uprawniony znajduje się w 
niedostatku. W praktyce niedostatek oznacza brak 
jakichkolwiek źródeł dochodu oraz brak możliwości 
ich uzyskania.   
 

SEPARACJA 
 

Bardzo zbliżoną instytucją jest separacja. Jakie 
są różnice między rozwodem a separacją? Właściwie 
nie są one znaczne.  

 
Dla orzeczenia separacji musi zaistnieć sytuacja 

zbliżona do koniecznej dla orzeczenia rozwodu. Do 
separacji musi nastąpić rozkład pożycia 
małżeńskiego w trzech jego podstawowych 
aspektach, ale w odróżnieniu od wymagań do 
rozwodu, nie musi być trwały, może trwać przez 
krótszy czas.  

 
O orzeczenie separacji również pozwem 

zwracamy się do właściwego Sądu Okręgowego. Sąd 
rozpoznając sprawę rozstrzyga, który z małżonków 
ponosi winę w separacji, chyba że, tak jak przy 
rozwodzie, małżonkowie zgodnie oświadczą,  
iż orzeczenia winy nie żądają. Separacja nie 
powoduje rozwiązania małżeństwa, choć pozostaje 
ono jedynie „na papierze”. Ustaje bowiem pożycie 
małżeńskie, ustaje majątkowa wspólność ustawowa. 
Separacja jest zwykle orzekana wtedy, kiedy 
małżonkowie żyją w rozłączeniu zbyt krótko, aby 
rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Formalna 
separacja jest potrzebna głównie do ustalenia władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, w sytuacji gdy 
przykładowo mąż wyprowadził się z domu i jest 
problem porozumienia się z nim w sprawie 
małoletniego. W orzeczeniu separacyjnym sąd 
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i w sytuacji, kiedy 
małżonkowie nie mieszkają razem, powierza opiekę 
nad dzieckiem jednemu z rodziców. Separacja jest 
również przydatna w sprawach majątkowych. Jeżeli 
małżonkowie są silnie skonfliktowani, istotna staje się 
sprawa wspólnych pieniędzy. Podczas trwania 
małżeństwa pieniądze z pensji każdego z małżonków 
wchodzą w skład ich wspólnego majątku. Separacja 
rozwiązuje wspólność majątkową i od momentu jej 
orzeczenia, małżonek nie może rościć sobie praw do 
pieniędzy zarabianych przez drugiego małżonka.  
 

Należy zatem pamiętać, iż o rozwód występować 
można dopiero po co najmniej półrocznym rozstaniu 
małżonków. W okresie wcześniejszym można żądać 
separacji, która jednak nie rozwiązuje małżeństwa, 
mimo że właściwie niweczy jego skutki.  

 
Łukasz Frączek 

Aplikant adwokacki 

Rozwód może być orzeczony tylko w przypadku 
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 
Trwały rozkład oznacza odpowiednio długi okres  
(w praktyce co najmniej 6 miesięcy – 1 rok). 
Zupełność rozkładu to: brak więzi fizycznej, duchowej  
i gospodarczej. Sąd na rozprawie rozwodowej 
zawsze zada pytania o to: czy kocha Pan/ Pani żonę, 
czy mieszkają państwo razem, czy prowadzą 
państwo wspólne gospodarstwo domowe. Gdy na 
któreś z w/w pytań padnie odpowiedź twierdząca,  
z dużym prawdopodobieństwem sąd rozpoznający 
sprawę oddali powództwo o rozwód. 
 

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej  
w wysokości 600 zł. Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy 
pozew wniosła osoba wyłącznie winna rozkładu 
pożycia, a przeciwny rozwodowi jest drugi małżonek. 
Kwestii winy w rozwodzie przykłada się nieraz bardzo 
znaczącą wagę, co nie znajduje uzasadnienia  
w skutkach prawnych winy lub jej braku w rozkładzie 
pożycia małżeńskiego. Mamy trzy rodzaje orzeczeń 
rozwodowych orzekających rozwiązanie małżeństwa: 
z wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy 
obojga małżonków lub bez orzekania o winie. 
Rozwód małżonków zgodnie chcących się rozejść, 
zwykle odbywa się bez orzekania o winie i kończy się 
najczęściej na jednym, krótkim posiedzeniu sądu. 
Często jednak skonfliktowani małżonkowie dążą do 
orzeczenia winy jednej ze stron. Tymczasem kwestia 
winy w rozwodzie ma jedynie znaczenie dla 
obowiązku alimentacyjnego między małżonkami. 
Tylko wyłącznie winny małżonek ma obowiązek 
alimentacyjny wobec drugiego byłego małżonka. Przy 
czym do wysokości alimentów stosuje się zasadę, 
obowiązującą w czasie trwania małżeństwa, równej 
stopy życiowej. Tym samym, jeżeli małżonek 
wyłącznie winien zarabia mniej od drugiego  
z małżonków (niewinnego), ten ostatni nie będzie 
miał żadnej, z wyjątkiem satysfakcji, korzyści  
z orzeczenia rozwodu z winy drugiego. Należy zatem 
zwykle rozważyć korzyści i straty z walki o winę  
w rozkładzie pożycia, zwykle łączy się ona  
z kosztownym i długotrwałym procesem sądowym. 
Domaganie się winy ma duże znaczenie 
przykładowo, jeżeli mąż dużo zarabia, żona 
natomiast mniej lub wcale. Wówczas w żony interesie 
jest udowodnienie winy męża w rozkładzie pożycia 
małżeńskiego, ponieważ będzie on zobowiązany do 
płacenia alimentów, w wysokości zależnej głównie od 
jego zarobków.  

 
W przypadku, gdy rozwód zakończył się bez 

orzekania o winie lub z winy obojga małżonków, tylko 
były małżonek, który znajduje się w niedostatku, 
może żądać od drugiego byłego małżonka 
dostarczania środków utrzymania. Obowiązek tego 
drugiego małżonka może trwać do momentu 
zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego 
małżeństwa, ale maksymalnie 5 lat. Okres pięcioletni 
nie dotyczy obowiązku małżonka, który został uznany 
za winnego w rozkładzie wspólnego pożycia 
małżonków.  
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OSTATKI W GMINIE 
 

Zakończenie karnawału to symboliczny moment 
graniczny między dwoma porami roku. Tradycyjnie 
ostatki to czas kiedy należy raz na zawsze pożegnać 
długą zimę i rozpocząć przygotowania do wiosny, to 
również ostatni moment na zabawy przed 
sześciotygodniowym okresem Wielkiego Postu.  
W naszej gminie każda wieś przeżyła koniec 
karnawału zgodnie ze znanymi tam zwyczajami, oto 
kilka z nich. 

 
BERY W WOJSCE 
 

Jednym z kultywowanych w naszym regionie 
zwyczajów ostatkowych jest tzw. wodzenie 
niedźwiedzia. Najważniejszą postacią w barwnym 
korowodzie jest słomiany niedźwiedź nazywany 
również berem. Jego strój co roku jest nowy  
i wymaga od wykonawców wiele pracy. Gotowy 
może ważyć nawet 40 kg. Nic dziwnego, że ukryty 
pod warstwą słomy człowiek porusza się powoli  
i ospale, dokładnie tak jak prawdziwy niedźwiedź. 
Grupa przebierańców w towarzystwie muzykantów 
odwiedza kolejne posesje gdzie zazwyczaj 
niedźwiedź tańczy z gospodynią. Ma to zapewnić 
urodzaj lub pomnożenie dobrobytu.  
 

W Polsce kult niedźwiedzia potwierdzają 
znaleziska z Jaskini Nietoperzowej pod Olkuszem 
oraz liczne paleolityczne pozostałości m.in.  
w Sudetach. Ludzie przebrani za niedźwiedzia 
podczas zabaw karnawałowych występują już na 
francuskich rycinach z XIII w. Zwyczaj przewijał się 
przez kolejne wieki nie tylko w Polsce, ale również  
w Serbii, Macedonii, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech 
czy Ukrainie. Na Śląsku Tradycja prowadzenia 
niedźwiedzia przez wieś sięga XIVw., kiedy to na 
ziemiach śląskich można było spotkać jeszcze te 
zwierzęta, do dziś zwyczaj zachował się w Wojsce.  
 

Jak co roku w poniedziałek przed środą 
popielcową przez Wojskę maszerował wesoły 
pochód składający się z muzykantów, przebierańców 
no i oczywiście niedźwiedzia. Orszak zatrzymywał 
się przed każdym z domostw, gospodarz częstował 
bera małym „co nie co”, a każda prawdziwa 
gospodyni musiała z nim zatańczyć. 
 
 

Postać niedźwiedzia cechuje wiele znaczeń, 
według jednego z nich budzący się z zimowego snu 
miś jest symbolem sił witalnych i zapowiedzią 
ponownego budzenia się natury do życia. 
Oprowadzanie niedźwiedzia po wsi miało na celu 
odpędzanie złych duchów i zapewnienie 
bezpieczeństwa. Szerokie rozprzestrzenienie 
populacji niedźwiedzia spowodowało, że postać ta 
występowała w kulturach wielu krajów i to od 
prehistorycznych czasów. Po dziś dzień zachowały 
się rysunki naskalne z epoki kamiennej, a także ryty 
na kościach sprzed 25 tys. lat p.n.e. 

Foto. Żadna kobieta nie odmówi tańca z berem. 

Foto. Wieczorem dokonano symbolicznego sądu nad 
niedźwiedziem. 

Foto. Zwycięzcy konkursu na najciekawsze przebranie. 
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Wieczorem uczestnicy pochodu oraz mieszkańcy 
spotkali się na zabawie w Barze Myśliwskim, tam 
wszystkich obowiązywały przebrania. Kulminacyjną 
częścią zabawy było symboliczne zabicie 
niedźwiedzia, który padł z wielkim hukiem na ziemię 
zastrzelony przez myśliwego. „Martwego” 
niedźwiedzia wyprowadzono, a zebrani wrócili do 
zabawy oczekując na rozstrzygnięcie konkursu na 
najciekawsze przebranie. Pierwsze miejsce 
bezspornie przyznano nieśmiertelnemu Michaelowi 
Jacksonowi, drugie atrakcyjnemu Szkotowi, trzecie – 
rasowej kobiecie w czerwieni. Po rozdaniu nagród 
przebierańcy wrócili do zabawy by tańcem pożegnać 
karnawałowy okres. 
 
WODZENIE NIEDŹWIEDZIA W POŁOMII 
 

Po sześcioletniej przerwie bery wróciły do 
Połomii. Wodzenie niedźwiedzia w tej wsi odbyło się 
w sobotę przed środą popielcową. Inicjatorami 
przedsięwzięcia był pan Kaszuba oraz pan Noglik, 
którzy razem z innymi chętnymi przygotowali kostium 
bera oraz uczestniczyli w pochodzie. Podobnie jak  
w Wojsce, wieczorem wszyscy mieszkańcy spotkali 
się w barze, gdzie zorganizowano zabawę taneczną. 
 

W naszej gminie ta forma zabawy jest bardzo 
popularna, w ostatnim numerze Kuriera pisaliśmy  
o babskim combrze w Nowej Wsi. W ostatni wtorek 
karnawału w tzw „śledzia” babski comber odbył się  
w Świniowicach.  

 
Jak tam mieszkańcy poradzili sobie z damsko – 

męskim podziałem? Od godziny 16  
w Remizie OSP Świniowice zorganizowano typowy 
comber, na który panowie nie mieli wstępu. Do pań 
mogli dołączyć dopiero o godzinie 18, wtedy 
rozpoczął się wspólny bal przebierańców. Całą 
zabawę zorganizowały gospodynie ze Świniowic  
z panią Iloną Serwuszok na czele. Na gości czekał 
słodki poczęstunek i kolacja. Kiedy męska część 
mieszkańców dołączyła do zabawy, odbył się 
konkurs jedzenia pączków na czas. Przyznano 
również nagrody za najciekawszy strój. Wygrała pani 
Danuta Gut, która tego wieczoru stała się kobietą – 
pająk. Drugie miejsce przyznano panu Antoniemu 
Ciongwa przebranemu za śmierć. 
 

Zgodnie z „śledzikowym” zwyczajem o godzinie 
12:00 zabawa zakończyła się, mieszkańcy rozeszli 
się do domów.  
 BABSKI COMER W ŚWINIOWICACH 

 
Równie znaną tradycją na Śląsku jest babski 

comber. Impreza, jak sama nazwa wskazuje, to 
zabawa typowo kobieca. Pierwotnie uczestniczyły  
w nim tyko kobiety poprzebierane w rozmaite stroje. 
Dawniej zabawa głównie polegała na pobieraniu 
„daniny” od świeżo zaślubionych mężatek, 
przyprowadzonych do karczmy przez starsze 
mężatki, tam podczas śpiewów i tańców młode 
mężatki musiały wykupić się u starszych koleżanek 
wódką.  

 
Na taką imprezę panowie nie mieli wstępu. Na 

początku XX wieku w zabawie mogli uczestniczyć 
także mężczyźni pod warunkiem, że przebrali się za 
kobiety i odpowiednio się wkupili. Jednak i tak 
najważniejszą rolę podczas combru odgrywały 
kobiety, to one śpiewały, decydowały o wyborze 
tańców, częstowały wódką. 

 

Foto. Przebierańcy z Połomii żegnają karnawał. 

Foto. Przed Wielkim Postem mieszkańcy opychali się 
pączkami – na czas. 

Foto. Kto najładniej przebrany? Konkurs rozstrzygnięto! 
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TRZECIA SZKOŁA  
 

Jak pisałem ostatnio, z rozkazu Bismarcka 
zaczęto budować nowe szkoły cywilne, żeby 
odłączyć je od Kościoła. Właśnie taka szkoła została 
wybudowana w Tworogu ale z pewnym opóźnieniem 
bo w 1902r., w tym czasie Otto von Bismarck nie był 
już kanclerzem. Wybudowano ją przy obecnej ul. 
Słowackiego, obok szkoły wybudowano w 1910r. 
klasztor dla sióstr służebniczek z przeznaczeniem na 
przedszkole. 
 

Po plebiscycie zaczęto się zastanawiać nad 
szkołą z prawdziwego zdarzenia z wygodnymi 
klasami, salą gimnastyczną, łaźnią, dużym 
korytarzem, kuchnią, boiskiem i wolnostojącym 
budynkiem dla dyrektora szkoły. Pierwsze 
odnalezione pismo mówiące przekonywująco  
o potrzebie budowy nowej szkoły opatrzono datą 
30.XI.1927r. W skład komitetu inicjującego wchodzili: 
radca szkolny Schmikalla, kierownik szkoły Peschel, 
proboszcz Jaschik, nadleśniczy Vetter, wójt Kaluza  
i urzędnik gminny Polotzek, kupiec Kroll, mistrz 
stolarski Debernitz, nauczyciele Vogel, Schultz oraz 
książę Hohenlohe, ( który miał predykat „zu”, nie 
„von” jak to sugerują niektórzy), oraz hrabia von 
Donnersmarck.  
 

Sporządzono przewidywalny kosztorys 
inwestycji, który miał się mieścić w granicach 30 000 
RM. Plac pod budowę szkoły wyznaczono poza wsią 
w kierunku Nowej Wsi, żeby nowowiejskie dzieci nie 
maiły zbyt daleko do szkoły. Przewidziany pod 
budowę grunt należał do karczmarza Schinkego, po 
długich negocjacjach kupiono od niego 225 arów za 
2 518,50 Reihsmark (RM).  
 

Został powołany komitet budowy o nazwie: 
„Sämtlichen Herren Mitgliedern der 
Gemeindevertretung”, w skład którego wchodziły 
nieco inne osoby niż w komitecie inicjującym:  
1. Schöffe - Musiol, 2. Schöffe - Grzesiek Viktor, Kroll 
Franz, Kroll Leo, Vetter Gustav, Muhme Gustav, 
Haymann Siegfried, Gemballa Anton, Wallach Karl, 
Kiolbassa Josef,  Hewig Alois, wójtem w tym czasie 
był Galuschinski. 
 

Prac budowlanych podjęła się firma Andreasa 
Marschollka, która zatrudniała ok. 60 osób o różnych 
specjalnościach. Architektem był Josef Dressler, 
późniejszy zięć Marschollka. Ówczesna prasa pisała 
o najpiękniejszej i najbardziej funkcjonalnej szkole na 
wschodnich rubieżach Niemiec. Budynek z całym 
zapleczem został uroczyście oddany do użytku 
28.XI.1929r., natomiast nauka w nowej szkole  
o nazwie Katholische Volksschule rozpoczęła się 
1.IV.1930r., zgodnie z obowiązującym kalendarzem 
szkolnym.  

Kierownikiem mianowano Richarda Merkela, który 
na początku stycznia został przydzielony na tą 
placówkę. Rok szkolny rozpoczęło 285 dzieci w 
sześciu klasach. W nowej szkole zostały utworzone 
dwa koła sportowe, pierwsze z nich o nazwie 
„Turnverein – Jahn”, drugie „Spiel – und Eilaufverein”  
z czasem koła znalazły się pod opieką ruchu 
narodowosocjalistycznego i tak pozostały do końca 
wojny. 
 

Na frontonie budynku zamontowano zegar jak na 
ówczesne czasy bardzo nowoczesny, nie posiadał 
cyferek, godziny na cyferblacie były oznakowane 
kreskami. Problem w tym, iż najstarsi mieszkańcy 
Tworogu nie pamiętają żeby ten zegar kiedykolwiek 
chodził. Nasuwa się pytanie czy mechanizm zegara nie 
pochodził z demobilu? Po prostu zakupiono gdzieś 
używany zegar, który chciano we własnym zakresie 
wyremontować. Gdyby zegar był nowy, to przecież 
istnieje coś takiego jak gwarancja lub wymiana 
wadliwego towaru. Nasuwa się wniosek, iż cyferblat był 
nowoczesny, a mechanizm używany. Po dokładnym 
przeglądnięciu dokumentacji archiwalnej, nie ma 
żadnej pisemnej informacji o źródle i sposobie nabycia 
zegara. Ponoć były próby uruchomienia mechanizmu  
w latach trzydziestych i pięćdziesiątych z mizernymi 
osiągnięciami. Po ostatnim remoncie zegar wreszcie 
chodzi. 
 

Obok szkoły przy ul. Nowowiejskiej na wzgórzu 
nazywanym „Kulmannberg” wybudowano w 1940r. (też 
przez firmę Marschollek) Hitlerjungend und Bund 
Deutscher Maedel - Heim, który długo służył po wojnie 
jako filia szkoły podstawowej.Z rozpoczęciem II wojny 
światowej szkoła została zmieniona na szpital polowy, 
ranni wymagający specjalistycznej opieki byli wysyłani 
do Strzelec Opolskich. 

KULTURALNIE 

Foto. W 1961r. szkole nadano nazwę im. Powstańców Śląskich. 
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WALENTYNKI W WOJSCE 
 

W piątek 12.02.2010 r. w Szkole Podstawowej  
z klasami integracyjnymi w Wojsce obchodziliśmy 
Dzień Świętego Walentego, czyli tzw. „Walentynki” 
albo jak kto woli, Dzień Zakochanych. 
 

W tym dniu, w naszej szkole, wyraźnie 
dominował czerwony kolor. Na korytarzach bez trudu 
można było zauważyć czerwone serca, serduszka  
i serducha, którymi wymalowane były roześmiane 
twarze dzieci, i które zdobiły uczniowskie garderoby. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele założyli czerwone 
ubrania. W szczególności zadbali o to nasi 
uczniowie, bowiem czerwony kolor był dla nich 
„przepustką” do dnia wolnego od pytania.  
 

Cała szkoła stała się oazą miłości. Większość z 
klas udekorowana została walentynkowymi sercami. 
Na ścianach oraz ściennych gazetkach pojawiły się 
„złote myśli”, wiersze i wierszyki dla zakochanych. W 
szkole działała również walentynkowa skrzynka, do 
której, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogli 
wrzucać „Walentynki”. 
 

Nasz Dzień Zakochanych rozpoczęliśmy od 
zobaczenia filmu. Następnie wszyscy razem 
uczestniczyliśmy w karaoke. Śpiewaliśmy zarówno 
piosenki dla dzieci, pochodzące najczęściej  
z repertuaru legendarnej i lubianej grupy „Fasolki”, 
jaki i obecne hity - piosenki artystów z najwyższych 
półek. Pojawili się zatem m.in. Doda czy zespół Feel. 
Na koniec zorganizowany został słodki poczęstunek 
w postaci pączków oraz nastąpiło rozdanie 
walentynkowej poczty. Kartek z życzeniami i miłymi 
słówkami było naprawdę wiele! 

Bożena Szeliga 
 

ACH, CÓŻ TO BYŁ ZA BAL! 
 

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Wojsce 
odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców dla 
uczniów klas I-VI. Od godziny 16.00 uczestnikom 
imprezy przygrywał zespół „Impuls”, który w iście 
profesjonalny sposób inspirował i zagrzewał dzieci do 
tańca i zabawy. Aula szkolna przeobraziła się na ten 
wieczór w przepiękną Salę Balową udekorowaną 
balonami i serpentynami, które mieniły się  
w migocącym świetle. Dzieci wyglądały 
zachwycająco. Każdy z uczestników poświęcił wiele 
czasu, by wyglądać niecodziennie. Dzieci 
poprzebierane za postacie z bajek, i nie tylko, bawiły 
się wyśmienicie. Wymalowane dziecięce buzie przez 
cały czas były uśmiechnięte, wszystkim dopisywały 
wyśmienite humory. Wszędzie widać było emanującą 
radość. Podczas balu przeprowadzono różne 
konkursy, w tym konkurs na najładniejsze przebranie. 
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody ufundowane 
przez „Spółdzielnię Uczniowską”. Ci, którym się nie 
powiodło, otrzymali nagrody pocieszenia, w postaci 
słodyczy. W ten sposób żaden z uczestników nie 
pozostał bez nagrody.  
 

Po wojnie zajęcia rozpoczęto w języku polskim 
11.IV.1945r., pierwszym kierownikiem był Piotr Mróz. 
Pierwszymi nauczycielami były: Waleria Dziubówna 
(która znała język niemiecki i w ten sposób mogła 

nawiązać kontakt z tutejszą młodzieżą) i Aniela Fahl. 
Od 15.II.1946r. kierownikiem szkoły został Stefan 
Pustułka. Pod koniec XI.1947r.w szkole został 
zorganizowany kurs repolonizacyjny dla osób 
starszych. W 1948r. zatrudniono Roberta Nowarę, 
który w 1957r. został kierownikiem. Z okazji święta  
1 Maja 1950 roku szkołę odwiedził Otto Grotewohl, 
pierwszy premier NRD. Dnia 7.III.1956r. szkołę 
odwiedził znany śląski literat Wilhelm Szewczyk.  
 

Od 1959r. obowiązki kierownika przejął ponownie 
Stefan Pustułka i uważa się, iż z jego inicjatywy 
szkoła została nazwana im. „Powstańców 
Śląskich”. Ciekawostką jest, że prawie wszystkie  
55 szkół noszących imię Powstańców Śląskich są 
rozmieszczone wzdłuż granicy, zwanej linią 
wersalską, jaka obowiązywała po plebiscycie. 
Wygląda na to, że nie był to przypadek tylko jakieś 
odgórne polecenieE? 
 

Znakomitą okazją do zmiany nazwy była  
40 rocznica wybuchu III powstania śląskiego, które 
miało miejsce 2/3.V.1921r. Podjęto wcześniej prace 
przygotowawcze, którymi zajęły się nauczycielki 
Waleria Dziubówna i Barbara Lis obecnie Izworska. 
Odszukano w Gminie Tworóg powstańców, którzy  
w tym czasie powracali do łask. Skompletowano 
dokumenty, fakty stwierdzające działalność  
i zaprezentowano oryginalny powstańczy sztandar. 
Na korytarzu po lewej stronie, na półpiętrze 
wmurowano tablicę z imieniem szkoły. Odsłonięcia 
dokonano 15.IV.1961r. w obecności 4 powstańców, 
zaproszonych gości, prasy i szkolnej dziatwy. Po 
części oficjalnej odbył się uroczysty apel i jeden  
z powstańców opowiadał jak przechowywał  
z narażeniem życia, zakopany w ogródku sztandar. 
Przy tej okazji zmieniono nazwę ulicy  
z Nowowiejskiej na ul. Powstańców Śląskich, 
faktycznie najwięcej powstańców było w Nowej Wsi. 
 

W różnym czasie przedstawiano różne 
wersje wyników plebiscytu. Najnowsze niezależne 
wyniki mówią, iż w Nowej Wsi było 156 uprawnionych 
do głosowania, głosowało 153, w tym 145 za 
włączeniem do granic Polski (tj. 94,77%), 6 za 
włączeniem do granic niemieckich, 2 głosy uznano za 
nieważne. W Tworogu było 849 uprawnionych do 
głosowania; głosowało 838, w tym za Polską 396(tj. 
47,25%), za Niemcami 439, 3 głosy były nieważne. 
Oprócz Tworoga, Brynka i Bruśka wszystkie 
miejscowości ościenne głosowały za włączeniem  do 
Polski. Z pamiątek po powstaniach, pozostał kamień 
wkopany po lewej stronie murowanego płotu 
cmentarnego, skąd powstańcy wyruszyli na Górę 
Św.Anny.Droga, którą szli jest równoległa do 
świniowickiej i w tym czasie miała nazwę „Szlak 
Powstańczy” po wojnie Grzybowa, ale o tym już mało 
kto pamięta. 

Fryderyk Zgodzaj 
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Koniec zabawy nadszedł nieubłagalnie. Przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego zabawa 
trwała do 19.30. Wszyscy uczestnicy ze świetnymi 
humorami i pełni wrażeń wrócili do domów, by 
następnego dnia powrócić do szkoły w charakterze 
uczniów. Teraz nie pozostało nic innego jak 
oczekiwanie na następny Bal...  

Bożena Szeliga 

 
PĘDZĄ, PĘDZĄ SANIE! 
 

Dzieci oraz młodzież szkolna z Tworoga i okolic 
ferie zimowe 2010 rozpoczęły w iście zimowy sposób, 
a wszystko dzięki pomysłowi księdza wikarego 
Przemysława Zająca z Parafii Świętego Antoniego  
w Tworogu. W pierwszy poniedziałek ferii dzieci 
otrzymały zaproszenie na już drugi parafialny kulig.  

 
Cała zabawa rozpoczęła się na podwórku przy 

plebanii, gdzie starsi chłopcy i ministranci 
przygotowali ognisko. Z miejsca zbiórki ruszył pochód 
na ulicę Słowackiego, tam na dzieci czekały 
przygotowane sanie. Propozycja Księdza okazała się 
trafiona, dzieci nie zawiodły i z powodu dużej ilości 
chętnych kulig trzeba było rozłożyć na kilka rund. Po 
śnieżnych zabawach na uczestników czekała ciepła 
herbata i kiełbaska.  
 

FERIE Z GOK-iem 
 

Jak co roku pierwszy tydzień ferii dzieci z naszej 
gminy mogły spędzić na zorganizowanych zajęciach 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Chociaż ferie cieszą 
się dużym zainteresowaniem, uczestniczyć w nich 
mogło tylko 45 dzieci, dlatego rodzice już od grudnia 
rezerwowali miejsca dla swoich pociech. 
 

Foto. II kulig parafialny. 

Foto. Fizia Pończoszanka bawi dzieci. 

Foto. Zimowe zabawy na śniegu. 

Foto. Na kąpielisku w Gliwicach. 
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Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się 
przywitaniem uczestników, podziałem na grupy, 
resztę dnia spędzono na grach i zabawach. We 
wtorek dzieci wyjechały do Multikina na film „Alwin  
i Wiewiórki”. W środę do Gminnego Ośrodka Kultury 
zawitał kabarecik „Fiza Pończoszanka i jej 
koleżanka”, na występ teatrzyku zaproszono nie tylko 
uczestników ferii z GOKiem ale również innych 
milusińskich, gościliśmy także dzieci uczestniczące  
w zajęciach prowadzonych w Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach. Czwartek upłynął pod znakiem 
zabawy na śniegu, ogłoszono konkurs na 
najładniejszego bałwana, plac przy GOKu zapełniły 
śnieżne stwory. Piątek dzieci spędziły na basenie  
w Gliwicach. Zadowoleni uczestnicy zapowiedzieli 
swój udział w następnych zajęciach. 

 

FERIE Z RADOŚCIĄ  
W BORUSZOWICACH 
 

Od 15 do 19 lutego 2010 r. w świetlicy OSP  
w Boruszowicach – Hanusku odbywały się 
półkolonie, w których uczestniczyło 20 dzieci.  
W zimowisku wzięli udział w zarówno najmłodsi 
mieszkańcy naszej wsi, jak i uczniowie SP im. Jana 
Pawła II oraz Ci, którzy rozpoczęli już naukę  
w Gimnazjum w Brynku. Zróżnicowanie wieku 
spowodowało, że prowadzący zajęcia musieli podjąć 
szereg działań, aby każde dziecko mogło ciekawie  
i przyjemnie spędzić czas.  
 

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9.00 do 14.00. Szczególnie 
zadowala nas fakt, że wszystkie dzieci bardzo 
chętnie uczestniczyły w organizowanych 
spotkaniach. Prowadzącymi były: pani Monika 
Czierpka oraz pani Małgorzata Nowicka. Dzieci 
podczas półkolonii brały udział w szeregu zajęć 
plastycznych, ruchowych, antystresowych 
integrujących grupę, parateatralnych z elementami 
dramy, pantomimy oraz w różnego rodzaju 
ćwiczeniach twórczych pobudzających wyobraźnię  
i zachęcających do działań w grupie. 
 

Największą atrakcją półkolonii okazał się, 
zorganizowany w drugim dniu zimowiska, pełen 
niesamowitych wrażeń kulig zaprzężony w konie  
z dzwoneczkami. Podczas postoju zapalono wielkie  
i iskrzące od mrozu ognisko. Przy takim palenisku, 
dzieci mogły się ogrzać oraz usmażyć kiełbaski. Tego 
dnia radości nie było końca. Po powrocie do 
świetlicy, na każdego uczestnika czekała gorąca 
herbata. Trzeciego dnia uczestnicy półkolonii brali 
udział w wesołym, pełnym humoru kabareciku  
z udziałem dwóch uroczych przyjaciółek pt. „Fizia 
Pończoszanka i jej koleżanka”. Aktorki wspólnie  
z dziećmi prowadziły ćwiczenia językowe, pracowały 
nad dykcją, śpiewały piosenki, wymawiały trudne 
słowa, a także tańczyły. Po powrocie do świetlicy na 
dzieci czekała rozgrzewająca herbata oraz pyszne 
ciasteczka. Resztę dnia poświęcono na zabawy  
w kręgu połączone ze śpiewaniem piosenek, 
czytaniem fragmentu baśni braci Grimm pt. „Złota 
kula” oraz twórczym układaniem dalszego ciągu 
baśni, jak również rozgrywki w tenisie stołowym. 

 
Następnego dnia dzieci wyruszyły do Zabrza, 

gdzie przez dwie godziny miały możliwość wspinania 
się, czołgania i biegania po niecodziennych 
konstrukcjach w specjalnie przygotowanej dla 
najmłodszych sali zabaw. Był to czas aktywnej, 
twórczej i bezpiecznej zabawy, po którym na 
wszystkich czekała przepyszna pizza. W ostatnim 
dniu uczestnicy zimowiska pojechali do Cinema City 
w Gliwicach na animowaną bajkę pt. „Alvin i wiewiórki 
2”. Wyjazd ten uatrakcyjniła niespodzianka,  
a mianowicie wizyta w McDonaldzie. 

Czas przeznaczony na zajęcia dla dzieci upłynął 
bardzo szybko. Dzieci żałowały, że to ostatni dzień 
półkolonii. Organizatorki pragną serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy udostępnili środki 
finansowe na zorganizowanie czasu wolnego 
dzieciom z Boruszowic i Hanuska. Szczególne 
podziękowania należą się pani Teresie Chęcińskiej. 
Jesteśmy również wdzięczni OSP w Boruszowicach 
– Hanusku za udostępnienie budynku, w którym 
odbywały się zajęcia. Dziękujemy w imieniu własnym, 
dzieci oraz ich rodziców. 
 

Opracowała: Monika Czierpka 
 

Foto. Dzień pełen wrażeń w sali zabaw w Zabrzu. 

Foto. Niespodzianka smakowała pysznie! 
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„NIE ŻAŁUJ CZASU NA 
POEZJĘ, TO MUZYKA 
DUSZYI”  
 

Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu, jak co roku,  zapraszają 
wszystkich miłośników pięknego wygłaszania 
tekstów literackich do udziału w  
X Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.  
 

Takie zaproszenie rozsyłamy co roku do szkół 
powiatu tarnogórskiego i co roku z wielką radością 
gościmy w murach brynkowskiego gimnazjum 
młodych wrażliwych ludzi, którzy poprzez piękno 
poetyckiego słowa wyrażają własne emocje. W tym 
roku obchodzimy mały jubileusz, warto więc 
przypomnieć, jak się to wszystko zaczęło.  
 

Kiedy 10 lat temu po reformie szkolnictwa 
młodzież z trzech szkół podstawowych gminy Tworóg 
miała spotkać się w jednej placówce, konieczne 
wydawało się  zapewnienie tym poddanym nowemu 
doświadczeniu młodym ludziom, nie tylko warunków 
do nauki, ale i atrakcyjnej formy spędzania czasu 
wolnego oraz rozwijania zainteresowań. Okazało się, 
że wielu uczniów chciałoby ćwiczyć swoje 
umiejętności i rywalizować w dziedzinie recytacji.  
Kiedy nauczyciele poloniści ogłosili szkolne 
eliminacje konkursu recytatorskiego, zgłosiło się  
około czterdziestu uczniów chętnych zmagać się  
w tej niełatwej i niezbyt popularnej wówczas 
„konkurencji”. 
 

Na początku planowano, by uczestnikami 
konkursu byli gimnazjaliści. Jednak duże 
zainteresowanie oraz brak tego typu imprez w gminie 
Tworóg spowodowały, że do kolejnych edycji 
zaproszono także uczniów szkół podstawowych i od 
8 lat konkurs odbywa się w trzech kategoriach 
wiekowych: grupa najmłodsza: klasy I - III szkół 
podstawowych, grupa młodsza: klasy IV - VI szkół 
podstawowych oraz grupa starsza: gimnazjaliści. 
Przesłuchania konkursowe trwają 3 dni, a wyniki  
z  każdej kategorii wiekowej jury ogłasza tego dnia,  
w którym dana grupa rywalizowała.  
 
Zainteresowanie imprezą i jej popularność wzrosły do 
tego stopnia, że w niektórych edycjach uczestniczyło 
ponad stu uczniów, a konkurs ze szkolnego 
przerodził się w regionalny. W poszczególnych latach  
gościliśmy młodych recytatorów z Tarnowskich Gór, 
Radzionkowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Ożarowic, 
Kalet, Miasteczka Śląskiego, Nakła Śląskiego, 
Kamieńca, Krupskiego Młyna, a nawet z Żywca. 
Uczestnicy zmagań recytatorskich wielokrotnie 
podkreślali, że do Brynka przyjeżdżają chętnie, bo 
konkurs jest profesjonalnie zorganizowany i panuje tu 
przyjazna atmosfera, którą potęguje niezwykły klimat 
i stylowe wnętrza szkoły.   

Podczas konkursowych prezentacji towarzyszyli 
nam także goście: wójt gminy Tworóg, dyrektor 
ZOPO w Tworogu, wizytator Kuratorium Oświaty, 
rodzice. Jak w każdym konkursie niezwykle ważną 
rolę odgrywa jury, które ocenia recytatorów  
i przyznaje nagrody. W ciągu 9 lat w jury zasiadali 
nauczyciele poloniści z zaprzyjaźnionych szkół, 
dyrektorzy i instruktorzy ośrodków kultury, ludzie 
związani z prasą, filmem, teatrem. Organizatorami 
konkursu są nauczyciele poloniści z Gimnazjum  
w Brynku: A. Rogala-Goj, E. Krywalska, M. Gowin 
oraz dyrektor GOK w Tworogu - G. Chmiel. GOK  
w Tworogu jest też fundatorem nagród dla laureatów 
konkursu.  
 

Jubileusze przywołują wspomnienia i skłaniają do 
refleksji. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski stał się 
wizytówką Gimnazjum w Brynku, wydarzeniem, które 
na stałe wpisało się w historię szkoły. Warto 
podkreślić, że w to przedsięwzięcie angażuje się 
liczna grupa młodzieży, nie tylko recytatorzy, ale 
również ci, którzy pomagają w przygotowaniach, 
wspierają na widowni swoich kolegów. O potrzebie 
organizowania konkursów recytatorskich przekonuje 
fakt, że uczniowie naszego gimnazjum chętnie  
ćwiczą swoje umiejętności w dziedzinie recytacji,  
a efektem są ich  liczne  sukcesy, nie tylko  
w konkursach lokalnych, ale wojewódzkich  
i regionalnych.  
 

Tegoroczny jubileuszowy konkurs odbędzie się  
w ostatnim tygodniu kwietnia. Ponieważ planowane 
są pewne zmiany w przebiegu imprezy, w marcu 
zostaną rozesłane do szkół regulaminy i karty 
zgłoszeń. Informacje na temat konkursu zostaną, jak 
co roku, zamieszczone na stronie internetowej 
Gimnazjum w Brynku: 
www.gimnazjumbrynek.home.pl 
 

Zapraszamy miłośników poetyckich strof do 
udziału w X Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 
Brynek 2010. 

Eleonora Krywalska 
 

Foto. Laureaci ósmej edycji konkursu - grupa najmłodsza. 
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KOLOROWO I NATURALNIE 
 

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Jak co 
roku będziemy zdobić jajka aby powstały piękne 
kolorowe pisanki. Drogie Panie, może warto 
odstawić chemiczne farby i spróbować 
naturalnych  składników do barwienia jaj? 
Przedstawiamy kilka sposobów na uzyskanie 
przepięknej, kolorowej pisanki. 
 

Tradycyjnym sposobem barwienia jajek jest 
gotowanie ich w wywarze z łupinek cebuli. Cebula 
barwi skorupki jaj w charakterystycznej gamie od 
żółci do głębokiego brązu. Do garnka należy włożyć 
łupiny z cebuli, zalać wodą i gotować aż łupiny 
,,puszczą kolor”. Intensywność koloru zależy od ilości 
łupinek i czasu gotowania. Aby uzyskać brązowy 
kolor można również gotować jaja w łupinach 
orzechów lub igłach jałowca. 
 

Mocząc jajka w wywarze z liści brzozy, olchy  
i młodej jabłoni, suszonych kwiatów rumianku czy 
igieł z modrzewia uzyskamy słoneczne, żółte pisanki 
(jaśniejsze odcienie uzyskamy na jajkach o białych 
skorupkach). Czerwone pisanki stworzymy dzięki 
wywarowi z kory dębu, owocu czarnego bzu, 
suszonych jagód oraz łupinek z cebuli czerwonej. 
Różowe pisanki uzyskamy za pomocą soku  
z buraków. Jeśli sok rozcieńczymy z wodą to wyjdą 
nam jasnoróżowe, jeżeli długo pomoczymy w samym 
soku to możemy uzyskać nawet bordowy kolor. 
Pomarańczowe pisanki wyczarujemy z marchwi  
i dyni. Piękne fioletowe pisanki wyjdą nam dzięki 
sokowi z malwy czy owcom z czarnego bzu. Do 
powstania zielonych pisanek potrzebny jest nam 
wywar z młodego zielonego żyta, trawy, pokrzyw, 
liści barwnika czy jemioły. 
 

Zanim jajka włożymy do wybranego wywaru, 
możemy na nie nałożyć paski z gumy (np. ze starej 
dętki) wtedy wyjdą nam ładne wzorki. Aby pisanki 
ładnie się świeciły należy posmarować je masłem lub 
oliwą. 

Mirosława Kazik 
--- 

 

MAMMOGRAFIA 
PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 

 
BEZPŁATNE BADANIA 

FINANSOWANE PRZEZ NFZ 
ZAPRASZAMY 

 
Kobiety w wieku 50-69 lat 

 
(KTÓRE PRZEZ OSTATNIE 2 LATA NIE 

KORZYSTAŁY Z BADANIA 
FINANSOWANEGO PRZEZ NARODOWY 

FUNDUSZ ZDROWIA) 
 

ZAPISY POD NUMEREM 
TELEFONU : (32) 285 74 93 wew. 42 

 
DATA I MIEJSCE BADANIA :  
19, 22 i 23 marzec - TWORÓG 

UL.ZAMKOWA 16 (za budynkiem 
Urzędu Gminy Tworóg) 

 
BADANIA WYKONUJE NZOZ „MEDICA” 

ŁÓDŹ, UL.STRUGA 3 
 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNEGO DOJAZDU DO BADAŃ: 

 
proszę zgłaszać przy zapisach na 

badania 
 
19.03.2010 r. (piątek) :   

godz.   9.30 - NOWA WIEŚ TW. 
- przystanek autobusowy – „pętla” (róg 
ul.Piaskowej i ul.Wiejskiej)  
- przystanek autobusowy – „spółdzielnia” na 
ul.Wiejskiej 

godz.   9.45 - BRYNEK  
- przystanek autobusowy na ul.Wiejskiej  
- przystanek autobusowy na ul.Zamkowej 
(róg ul.Wiejskiej i ul.Zamkowej) 

godz. 10.00 - KOTY  
- przystanek autobusowy na ul. Potępskiej  

 
22.03.2010 r. (pon.) :   

godz.   9.30 - POŁOMIA  
- przystanek autobusowy na ul.Bytomskiej 

godz.   9.40 - WOJSKA  
- przystanek autobusowy na ul.Powstańców 
Śl.- obok kościoła 
- przystanek autobusowy na ul.Powstańców 
Śl (róg z ul. Kol. Podlesie) 

godz.   9.50 - ŚWINIOWICE  
- przystanek autobusowy przy ul. Wiejskiej 
(obok sklepu) 

 
23.03.2010 r. (wtorek) :  

godz.   9.30 - MIKOŁESKA  
- przystanek autobusowy 

godz.   9.50 - BORUSZOWICE  
- przystanek autobusowy na ul.Armii 
Krajowej (obok kościoła) 

godz.  10.00 - HANUSEK  
- na ul.B.Chrobrego - obok piekarni „Dżelfa” 

 

 
Gmina Tworóg        ZUK Tworóg Sp. z o.o. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

DYŻURY LEKARSKO-
PIELĘGNIARSKIE  
W OŚRODKU ZDROWIA  
W TWOROGU BĘDĄ NADAL! 
 

Na dziewiątą rocznicę urodzin w roku 2009 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu dla mieszkańców zadeklarowanych  
w naszym ośrodku zdrowia przygotował trzy 
prezenty: Prezentem pierwszym było podpisanie 
umowy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym  
o wejście naszego ośrodka zdrowia do programu 
„Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki 
pielęgniarskiej i lekarskiej”. Umowa ta daje 
możliwość wezwania pogotowia ratunkowego do 
chorego w miejscu jego zamieszkania nie tylko  
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Muszę 
jednak przyznać, że z posiadanych przez siebie 
danych, podopieczni nasi mało z tej formy usługi 
medycznej korzystają, a szkoda!! 
 

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasz drugi 
prezent, tzn. możliwość korzystania z masaży 
ręcznych nie tylko w ustalone już dni, ale także rano 
od godziny 8.00 do 12.00, od piątku do czwartku. 
Rano bez zbędnej kolejki można poprzez wykonany 
masaż poratować swoje zdrowie, a co za tym idzie 
przywrócić sprawność fizyczną i chęć do życia  
 

Trzecim prezentem, jak Państwo pamiętają są 
dyżury lekarsko-pielęgniarskie w godz. 18.00 - 24.00 
w dni pracujące od poniedziałku do piątku. W ramach 
dyżuru przyjmowani są pacjenci z nagłymi 
zachorowaniami. Przyjmują nie tylko nasi lekarze, ale 
i zaproszeni do współpracy, a pracujący na co dzień 
w innych placówkach. Z raportów po dyżurach 
wynika, że dużym uznaniem cieszy się ta forma 
zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców naszej 
gminy, a grono ludzi, którym udało się pomóc  
w nagłych zachorowaniach rośnie. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że pierwszą dawkę zaordynowanego leku 
otrzymuje się bezpośrednio po wizycie u lekarza  
w ośrodku zdrowia. Pacjenci nie muszą jechać  
w godzinach wieczorno-nocnych do dyżurnych aptek. 
W dniu po udzieleniu porady pacjent spokojnie 
kupuje zaordynowany lek w aptece i jeżeli jest to 
opakowanie podzielne oddaje otrzymaną dawkę lub 
gdy nie jest podzielne i otrzymał całe opakowanie, to 
oddaje je. 
  

Dyżury te wiążą się jednak z dużymi kosztami, 
świadczenie tych usług medycznych nie jest objęte 
refinansowaniem ani żadnym kontraktem  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że 
musimy na nie sami zarobić. 

Pieniądze pochodzą z innych działalności 
naszego ośrodka zdrowia, np. ze sklepiku 
medycznego, i tu przy okazji apeluję do korzystania  
z niego, gdyż jak Państwo widzicie pozyskane środki 
finansowe idą na szczytny cel, jakim jest ratowanie 
życia ludzkiego.  
 

W związku z dużymi kosztami dyżurów lekarsko-
pielęgniarskich nasuwają się wątpliwości czy tą 
usługę medyczną prowadzić dalej, dlatego  
w miesiącach od października do grudnia 
zasięgnąłem Państwa opinii w tej sprawie. 
Wywiesiłem stosowne plakaty w ośrodku zdrowia  
i każdy, kto chciał mógł wziąć udział w ankiecie.  
 

Ankieta zawierała tylko dwa pytania.  
 
Pytanie I: „Jestem za dalszym prowadzeniem 

dyżurów lekarsko-pielęgniarskim w roku 2010?” 
 

Pytanie II: „ Nie widzę potrzeby dalszego 
prowadzenia dyżurów lekarsko-pielęgniarskim  
w roku 2010?” 
 

Ankieta nie była ankietą anonimową. Po 
postawieniu znaku „X” przy jednym z pytań, biorący 
udział składał w miarę czytelny swój podpis. 
 

Wynik przerósł moje oczekiwania. Udział  
w ankiecie wzięło 211 osób, za dalszym 
prowadzeniem dyżurów było 208 osób, niektórzy 
składali nawet dopiski na marginesie ankiety np. że 
jest to najlepsza rzecz w tym roku, jaka się 
wydarzyła. Przeciwnego zdania były tylko 2 osoby,  
a jedna wstrzymała się od wyrażenia swojej opinii 
poprzez zakreślenie obydwu odpowiedzi.  
 

W związku z dobrym przyjęciem naszych działań 
na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców gminy 
Tworóg chciałem zapewnić, ze do końca 2010 r. 
dyżury lekarsko-pielęgniarskie będą – jednak nie 
jestem w stanie stwierdzić czy uda się pozyskać 
środki finansowe w przyszłości. 
 

Może uda się tymi działaniami zainteresować 
ościenne ośrodki zdrowia, mam tu na myśli ośrodek 
zdrowia w Krupskim Młynie, Kaletach, Strzybnicy, 
gdyby tak się stało to można wtedy wystąpić do 
Narodowego Funduszu Zdrowia o przynajmniej 
częściową refundację kosztów. Gdyby była zgoda 
wszystkich ościennych ośrodków zdrowia i NFZ 
dyżury lekarsko-pielęgniarskie byłyby dyżurami 
całodobowymi, w tym w dni wolne od pracy i święta. 
Rozmowy trwają. 
 

Dyrektor Ośrodka Zdrowia 
w Tworogu 

dr n. med. Andrzej Elwart 
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Urzędu Gminy Tworóg) w celu przebadania Pań  
w Wieku 50 do 69. Należy ze sobą przynieść dowód 
osobisty. Zapraszam wszystkie panie do przebadania 
się. Według informacji zebranych przez Instytut 
Onkologii na 1000 przebadanych u 0.5 % (ok. 7 pań) 
wykrywany jest nowotwór, który jest leczony  
w instytucie. Nie należy się obawiać - badanie jest 
bezbolesne. Zapraszam wszystkie panie, aby 
skorzystały z bezpłatnych badań w celu wykluczenia 
nowotworu. 
 

Komitet poszukuje oparcia w szerokich kręgach 
społecznych, jest otwarty dla wszystkich bez względu 
na światopogląd, religię, przekonania i profesję. Na 
problemy ludzi chorych i cierpiących nie można być 
obojętnym. Każda inicjatywa, chęć współpracy  
i pomocy są przyjmowane z gorącym uznaniem. 
 

Głęboko wierzę że wspólnym wysiłkiem możemy 
pomóc chorym na nowotwory złośliwe, a także 
przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia polskiego 
społeczeństwa tymi chorobami. 
 

„Wybierz Życie”- ja wybrałam i wygrałam. Każde 
życie jest zbyt cennym darem, aby obojętnie 
przechodzić obok niego.  
 
Zapraszam wszystkich do współpracy. 
 

Kontakt: barabaradziuk@poczta.onet.pl 
 

MAMY KOLEJNE PIENIĄDZE 
UNIJNE! 
 

25 lutego w Katowicach władze gminy podpisały 
umowę z Samorządem Województwa Śląskiego  
o przyznanie pomocy finansowej (dotacji) w ramach 
działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki  
i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 
upraszczając,  są to środki unijne. Gmina otrzymała 
dofinansowanie na zadanie pod nazwą dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach. Wartość 
dofinansowania wynosi 2.418.905,00zł co stanowi 
50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

 
Jest to największe zadanie z zakresu budowy 

kanalizacji w sensie finansowym jak i rzeczowym od 
początki istnienia samorządu. Jest to powód do 
zadowolenia dla obecnych władz, które już dzisiaj 
proszą mieszkańców o wyrozumienie dla utrudnień 
związanych z realizacją inwestycji. 
 

POLSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA został 
założony w 1906 roku. Członek Stowarzyszenia 
Europejskich Lig Zwalczania Raka (Association of 
European Cancer Leagues – ECL) 
 

"Pamiętaj - raka można uniknąć, wcześnie 
wykryć, wyleczyć" - tak brzmi dewiza Polskiego 
Komitetu Zwalczania Raka, organizacji z prawie 100-
letnią historią, czerpiącej z długiej tradycji walki 
z rakiem w Polsce. 

 
Polski Komitet Zwalczania Raka został założony 

w 1906 roku jako "Komitet w celu badania i leczenia 
choroby zwanej rakiem". W kwietniu 1921 roku 
powstał Polski Komitet Do Zwalczania Raka, który 
ogłosił I Program Walki z Rakiem. Powołał również 
Komitet Budowy Instytutu Radowego, który  
w styczniu 1932 roku przyjął pierwszych pacjentów 
do Instytutu Radowego. Po II Wojnie Światowej 
wielokrotnie podejmowano próby reaktywowania 
Komitetu. Dopiero w 1982 roku z inicjatywy prof. 
Zbigniewa Wronkowskiego utworzyła się grupa osób 
zainteresowanych reaktywowaniem Polskiego 
Komitetu Zwalczania Raka. Dzięki usilnym staraniom 
tej grupy 4 kwietnia 1984 roku zarejestrowany został 
Obywatelski Komitet Zwalczania Raka. II Walny 
Zjazd Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka  
w kwietniu 1985 roku przywrócił tradycyjną nazwę 
Polski Komitet Zwalczania Raka. 

 
Komitet przyjął na siebie misję organizowania  

i prowadzenia działalności zmierzającej do ochrony  
i promocji zdrowia poprzez zwalczanie raka  
i minimalizację jego negatywnych skutków 
społecznych.  
 

Działalność ta prowadzona jest zgodnie  
z rzetelną wiedzą nauk medycznych i społecznych  
z uwzględnieniem ich najnowszych osiągnięć. 

 
W ramach Komitetu i Fundacji działa społecznie 

duże grono osób, w tym wielu pacjentów 
onkologicznych i aktualnie leczonych. Zwracam się 
do WSZYSTKICH, którym bliskie są idee działań 
społecznych, o wsparcie naszych inicjatyw w walce  
z rakiem, szczególnie apeluję o pomoc w zdobywaniu 
środków niezbędnych na szerzenie oświaty 
zdrowotnej i prowadzenie badań profilaktycznych dla 
wczesnego wykrywania nowotworów. W dniach 19, 
22 i 23 marca br. będzie stacjonował Mammobus  
w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 (za budynkiem 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Barbara Dziuk, Prezes 
Polskiego Komitetu 
Zwalczania Raka Oddział 
Śląski w Tarnowskich 
Górach oraz Prezes Fundacji 
na Rzecz Zapobiegania  
i Zwalczania Nowotworów 
dla czytelników TWG Kuriera 
opowiada o działalności na 
rzecz zwalczania raka. 
 

INFORMACJA 
Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów  
w Tworogu zaprasza członków w każdą pierwszą 
środę miesiąca do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy 
w celu opłacenia składek członkowskich  
od godziny 9:00 do 11:00 
 


