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Poniedziałek, 11 kwietnia 2011 
Nr 38, 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 

  

 
 

 
Sesja 
W naszej gminie powstanie boisko 
typu „orlik”. Gdzie dokładnie  
i kiedy? 

STR. 4 
 
 
Prawnik 
Zdarzają się sytuacje, iż mimo 
braku dobrowolności 
wyprowadzenia się z lokalu, dalsze 
zameldowanie w nim jest 
niemożliwe. 

STR. 7 
 
 
Pod lupą 
Wymagający goście hotelu „Na 
Kozim”. 

STR. 6 
 
 

Kulturalnie 
- Wokalista, gitarzysta oraz autor 
tekstów piosenek – Piotr „Lupi” 
Lubertowicz. Co robił w Brynku? 
- TWG Kobieta: Jak rozprawić się  
z alergią? 

STR. 10 
 

Na bieżąco 
- Przedsiębiorcy naszej gminy, 
łączcie się! V Forum 
Przedsiębiorczości. 
- „Drzwi otwarte”, czyli unijny 
projekt w Przedszkolu w Tworogu 
 

STR. 14  
 
 
 
 

Pogodnych, radosnych  
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy! 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

To pierwszy wiosenny numer naszego 
miesięcznika w tym roku. Wiosnę witamy artykułami 
poświeconymi zdrowiu i świątecznym tradycjom.  
 

Podczas pierwszych słonecznych spacerów 
nasza reporterka odwiedziła hotel na Kozim. Relację 
z tej wizyty znajdziecie w dziale Pod Lupą.  
 

Zainteresowanym pracami organów Gminy 
polecamy dział Sesja, w którym opisujemy 
najważniejsze uchwały oraz problemy, z którymi 
borykają się nasi włodarze. 
 

Ponadto zachęcamy do skorzystania z porad 
prawnika, tym razem porusza on problem 
wymeldowania. 
 

Wszystkim czytelnikom życzymy radosnych  
i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, niech ten 
szczególny czas doda Wam siły i energii!  

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ JJJ...J..JJJJJJJ.JJJ..s.3 
 
SESJAJJJ..JJJJ..JJJJJJJ.JJJ..s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Pogrzeb na koszt Gminy 
- Dofinansowanie na oczyszczalnie 
- Nowe studium 
- Dyskusja nad zmianami w budżecie 
- Będzie „orlik” 
- Sprawozdanie z działalności SPZOZ 
 
PRAWNIKJJJ..JJJJJJJJJJ.JJJ..s.7 
- Wymeldowanie 
 
POD LUPĄJJJ..JJJJJJ..JJJ.JJJ..s.8 
- Hotel dla koni 
 
KULTURALNIEJJJJJJJJJJJJJ.Js.10 
- Nobliści śląscy, cz. XIII 
- Słowo na podsumowanie 
- Niezwykły człowiek w naszej szkole 
- Świąteczne zwyczaje 
- TWG Kobieta 
 
NA BIEŻĄCOJJJJJJJJJJ...JJJ......s.14 
- Spotkanie przedsiębiorców 
- Gmina Tworóg na Targach w Toruniu 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
- Projekt „Drzwi Otwarte” 
- Kolorowy Tworóg 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – Redaktor terenowy 
Marta Kobędza-Krain - Korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Karolina Gatys, Nikola Gorczycka, Hanna Pawełczyk, Anna Rogala-Goj 

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

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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Aby Święta Wielkiej Nocy 
były wzorem duchowego wzbogacenia 

 i umocnienia 
dającego radość, pokój i nadzieję. 

Wszelkiej pomyślności  
z serca Ŝyczą 

 
 
 
 

 
Przewodnicząca Rady       Wójt Gminy Tworóg 
      Gminy Tworóg        Eugeniusz Gwóźdź 

         Maria Łukoszek 

 
Z okazji Świąt Wielkanocnych  

składamy wszystkim mieszkańcom Gminy,  
a przede wszystkim naszym Klientom  

i sympatykom najlepsze Ŝyczenia. 
 

Niech ten szczególny czas będzie okresem 
zadumy, wyciszenia i wypoczynku,  

a Chrystus Zmartwychwstały  
obdarzy wszystkich pokojem  

oraz prawdziwą radością.  
 

 
Rada Nadzorcza, Zarząd  
oraz wszyscy pracownicy 

Gminnej Spółdzielni „SCh” w Tworogu 
 

- 
 

WOJSKA DLA PAMIĘCI 
 

3 maja o godz. 18 w kościele parafialnym  
w Wojsce odbędzie się uroczystość poświęcenia 
tablicy upamiętniającej poległych mieszkańców 
Wojski w I i II Wojnie Światowej. 
 

Płyta pamiątkowa powstała z inicjatywy rady 
sołeckiej z Wojski. 
 

MISTRZOSTWA MODELARZY  
 

27 marca w Gliwicach odbyły się XXI 
Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych Modeli Balonów na 
Ogrzane Powietrze. W zmaganiach uczestniczyło 
czternastu chłopców z Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Wojsce. 
 

W kategorii grupowej chłopcy z naszej gminy 
zajęli drugie miejsce, natomiast indywidualnie trzech 
wychowanków Ośrodka znalazło się w pierwszej 
dziesiątce. Nagrodą był puchar oraz dyplom. 
Mistrzostwa były dla chłopców nie tylko konkursem, 
ale także udaną zabawą. A oto nasi zwycięzcy: 
Paweł Kramkowski, Michał Janczak, Andrzej Osica, 
Kamil Bazylewski, Krzysztof Tur, Paweł Trzeciak, 
Norbert Kołodziej, Seweryn Klama, Sławek Stec, 
Mateusz Czura, Mirek Goławski, Przemek Dynysiuk, 
Marcin Stachoń i Łukasz Lech. 
 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów. 
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NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z IX 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 28 marca 2011r.: 
- podjęto uchwałę w sprawie zasad sprawiania 
pogrzebu przez gminę Tworóg (Uchwała nr IX/37/11) 
- gmina przystąpi do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała nr IX/39/11), 
- przywrócono możliwość starania się o dotację  
w gminie na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków (Uchwała nr IX/40/11), 
- podjęto uchwałę w sprawie likwidacji klas 
integracyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
Szkoły Podstawowej w Wojsce. (uchwała IX/41/11), 
- wyrażono zgodę na wyodrębnienie Funduszu 
Sołeckiego w roku 2012. Oznacza to, że w przyszłym 
roku rady sołeckie będą mogły dysponować 
pieniędzmi na potrzeby sołectwa na tych samych 
zasadach co w roku 2011 (Uchwała nr IX/44/11). 
 
Pełny tekst uchwały budżetowej znajdziecie na 
stronie internetowej: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

POGRZEB NA KOSZT GMINY 
 

W sytuacjach, kiedy umiera osoba samotna, nie 
mająca bliskich, którzy byliby zobowiązani do 
zorganizowania pochówku, pojawia się problem, kto 
powinien się tym zająć. W takim przypadku 
obowiązek pogrzebu spada na gminę, w której osoba 
mieszkała lub przebywała. W przypadku gminy 
Tworóg zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Podjęta na sesji uchwała  
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu 
przez Gminę Tworóg reguluje dokładnie zakres 
zadań GOPS w sprawie organizacji pogrzebu, 
miejsca pochówku, a także spraw związanych z jego 
kosztami.  
 

DOFINANSOWANIE NA 
OCZYSZCZALNIE 
 

Uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadania 
związane z ochroną środowiska oraz trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczenia (Uchwała nr IX/40/11) radni przywrócili 
możliwość korzystania przez mieszkańców z dotacji 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W roku 2009 gmina posiadała podobny program,  
z którego można było pozyskać środki na 
oczyszczalnie, jednak ze względu na zmianę 
przepisów, program został zawieszony. 

 

Od 2011 roku ustawodawca przywrócił 
możliwość dofinansowania, a gmina powróciła do 
realizacji przedsięwzięcia. Uchwała szczegółowo 
określa tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji, kryteria wyboru inwestycji, a także sposób jej 
rozliczenia. Z możliwości ubiegania się o dotację 
mogą skorzystać tylko osoby mieszkające na 
terenach nie posiadających zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, dla których nie przewiduje 
się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W gminie 
Tworóg do takich obszarów należą: Połomia, Wojska, 
Mikołeska, Świniowice wraz z przysiółkiem Wykierz, 
Koty – Pusta Kuźnica. 
 

Wysokość dotacji będzie następująca:  
- 40% wartości zadania, nie więcej jednak niż 
2.500,00zł w przypadku budowy oczyszczalni dla 
pojedynczej nieruchomości, 
- 40% wartości zadania, nie więcej jednak niż 
3.000,00zł w przypadku wspólnego wybudowania 
oczyszczalni przez dwóch właścicieli sąsiadujących 
nieruchomości, 
- 40% wartości zadanie, nie więcej jednak niż 
4.000,00zł w przypadku wspólnego wybudowania 
oczyszczalni przed trzech lub więcej właścicieli 
sąsiadujących nieruchomości. 
 

O dofinansowanie będą mogły się starać: osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. 
Aby ubiegać się o dotację należy złożyć do Wójta 
Gminy wniosek zawierający opis zadania 
przewidzianego do realizacji, termin i miejsce 
realizacji zadania, kalkulację kosztów, kwotę 
wnioskowanej dotacji oraz deklarowaną wielkość 
udziału własnego. 
 

Omawiana uchwała szczegółowo określa 
warunki, jakie mieszkaniec musi spełnić, aby dotację 
otrzymać. Jednym z warunków jest posiadanie 
umowy na wywóz nieczystości stałych. Kolejną 
zasadą jest posiadanie opinii spółki wodnej, o ile taka 
spółka działa na terenie danej miejscowości. 
Załącznikami do uchwały są odpowiednie formularze, 
na których wnioskujący będzie mógł zawrzeć 
wszystkie potrzebne informacje. 
 

Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony 
prze Wójta Gminy na stronie internetowej: 

  
www.tworog.pl 

 
oraz na tablicach ogłoszeń. W Urzędzie Gminy 

będzie można pobrać potrzebne formularze  
i zaciągnąć informacji od urzędników. 
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NOWE STUDIUM 
 

Uchwałą nr IX/39/11 Rada Gminy zadecydowała, 
że przystępuje do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tworóg. Obowiązujące studium to dokument 
stworzony w roku 1999, jest on w dużej części 
nieaktualny i nie zaspakaja wszystkich potrzeb gminy 
i jej mieszkańców w zakresie planowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowań to dokument 
określający politykę przestrzenną gminy. Mówiąc 
prościej, studium wyznacza jakie tereny gminy 
zostaną przeznaczone pod zabudowę, jakie pod 
inwestycje, które obszary będą stanowiły tereny 
zielone, a które drogi czy tereny rekreacyjne. Studium 
nie jest aktem prawa miejscowego, nie stanowi więc 
podstawy do wydania decyzji. Jest jednak bardzo 
ważne, gdyż na jego podstawie powstają miejscowe 
plany zagospodarowań przestrzennych 
poszczególnych miejscowości, te z kolei są używane 
w postępowaniu administracyjnym prowadzącym do 
wydania decyzji np. o pozwoleniu na budowę. 
Miejscowe plany zagospodarowań nie mogą naruszać 
Studium. Oznacza to, że przeznaczenie danego 
terenu w studium, musi być takie samo jak w planie 
zagospodarowania. 
 

Zmiana studium to dobry moment dla 
mieszkańców, którzy chcieliby w przyszłości zmienić 
przeznaczenie swoich gruntów. Najczęściej 
właścicielom zależy na przekształceniu gruntów 
rolnych na budowlane. Proces tworzenia studium 
powstaje zawsze przy współudziale mieszkańców. Po 
zakończeniu procedury przetargowej wyłaniającej 
wykonawcę studium, czyli firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia w zakresie planowania 
przestrzennego, Wójt ogłosi termin składania 
wniosków dotyczących studium, w których 
mieszkańcy będą mogli zawrzeć propozycje 
przekształcenia przeznaczenia swoich gruntów.  
 

Po opracowaniu projektu studium, zostanie on 
wyłożony do publicznego wglądu, będzie również 
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
Każdy zainteresowany będzie mógł wnieść uwagi do 
przedłożonego projektu. 
 

Proces tworzenia Studium trwa około półtorej 
roku. Jest to dokument, który przez kolejne lata 
będzie wyznaczał rozwój przestrzenny gminy. Warto 
już dzisiaj zainteresować się tematem i zastanowić 
się, czy mamy potrzebę i możliwość zmiany 
przeznaczenia posiadanych przez nas gruntów. 
 

 DYSKUSJA NAD ZMIANAMI  
W BUDŻECIE 
 

Sporo kontrowersji wzbudził projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie. W projekcie 
przedstawionym podczas Komisji Budżetowej, 
 

która miała go opiniować zaproponowano, by 
przeznaczyć 35.000,00zł na wykonanie dokumentacji 
projektowej na przystosowanie budynku 
przedszkolnego w Połomii na żłobek. Komisja 
podważyła zasadność takiego wydatku. Stworzenie 
żłobka oznacza powstanie nowej placówki, którą 
gmina będzie musiała w przyszłości utrzymać. 
Zdaniem większości radnych, obecnie gminy nie stać 
na tworzenie kolejnej instytucji, na którą rocznie 
będzie trzeba łożyć środki. 
 

– Wpisując zadanie wykonania projektu 
adaptacji budynku na żłobek do uchwały, mieliśmy 
zamysł, by skorzystać z rządowego Programu 
„Maluch” czyli resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
realizowanego w latach 2011 – 2013 – mówi Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. W ramach dotacji 
rządowej można pozyskać do 50% wartości 
kosztorysu w przypadku adaptacji istniejącego 
budynku, jednakże nie więcej niż 95.000,00zł. 
Ponadto można starać się o zakup wyposażenia 
budynku to jest do 40% wartości przedstawionego 
kosztorysu ale nie więcej niż 25.000,00zł. Jak 
zauważa Wójt, biorąc pod uwagę potrzeby jakie 
wiążą się ze żłobkiem, dofinansowanie wcale nie jest 
zbyt wysokie.  
 

Podczas sesji odbyła się burzliwa dyskusja. 
Jedni w pomyśle stworzenia żłobka widzą ratunek dla 
budynku przedszkolnego w Połomii, którego stan 
techniczny zdaniem Sanepidu pozostawia wiele do 
życzenia. Inni twierdzą, że choć żłobek w gminie to 
dobry pomysł, to niestety wydatki bieżące jak  
i majątkowe, nie pozwalają na stworzenie nowej 
kosztownej placówki. 
 

Przysłowiową kropką nad „i” stała się analiza 
przeciwpożarowa budynku przedszkolnego  
w Połomii, z której wynika, że zagraża on życiu ludzi. 
Ta opinia fachowców spowodowała, że władze 
zadecydowały o przeniesieniu dzieci do przedszkola 
w Wojsce najpóźniej do 1 maja. Zaproponowano, by 
pieniądze zarezerwowane na projekt dla Połomii 
przeznaczyć na prace porządkowe oraz wykonanie 
zaleceń pokontrolnych Sanepidu w nowo 
wyremontowanym przedszkolu w Wojsce. Choć nie 
wszystkim ten pomysł się spodobał Rada Gminy  
w głosowaniu 12 głosów „za”, 3 – „przeciw” podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie przeznaczając 
pieniądze na wykonanie prac w przedszkolu  
w Wojsce. 
 

BĘDZIE ORLIK 
 

17 marca na Wniosek Wójta Gminy zwołano 
sesję nadzwyczajną, na której Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
zabezpieczającą środki na stworzenie projektu 
boiska typu „Orlik”.  
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- w ubiegłym roku jeszcze przed wyborami złożyliśmy 
wniosek o przystąpienie do program „Moje boisko – 
Orlik 2012” – mówi Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. – 
8 marca zadzwonił do mnie przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego i poinformował mnie, że należy 
podjąć decyzję, czy w gminie powstanie „Orlik” czy nie 
– dodaje. 
 

Kwota dofinansowania inwestycji to 
800.000,00zł, to o prawie 200.000,00zł więcej niż, 
wysokość dotacji o jaką można było się starać dwa 
lata temu. Okoliczne gminy – Wielowieś i Kalety 
wybudowały „orliki” za około 1 mln zł. Gdyby po 
przetargu cena inwestycji w gminie Tworóg była 
zbliżona, oznaczałoby to, że dofinansowanie pokryje 
80% kosztów. „Orlik” ma stanąć na placu przy Szkole 
Podstawowej w Tworogu. Zgodnie z założeniami 
programu „Moje boisko” z „orlika” będą mogli 
korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy. 
 

Skąd taki pośpiech i potrzeba zwołania sesji 
nadzwyczajnej? – Trzeba było jak najszybciej 
zabezpieczyć 35.000,00zł na realizacje projektu, 
wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i złożenie 
właściwego wnioski w terminie do 24 marca. Przetarg 
na wykonanie zadania należy ogłosić najpóźniej do 
końca czerwca. Zważywszy na skomplikowane 
procedury, to naprawdę niewiele czasu – tłumaczy 
Wójt. Jest jednak duża szansa, że do Euro 2012 
będziemy mieli swoje boisko. 
 

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI SPZOZ  
W TWOROGU ZA 2010 ROK 
 

Podczas marcowej sesji Rady Gminy Dyrektor 
Ośrodka Zdrowia w Tworogu, Andrzej Elwart 
przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności 
ośrodka za rok 2010. Oto kilka informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 

Z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
Ośrodek Zdrowia w Tworogu w roku 2010 uzyskał 
dochody w wysokości 1.248.112,52zł, co stanowi  
o 6.500,zł. więcej niż w zakładanym planie. W tym 
okresie ze specjalistyki ambulatoryjnej uzyskano 
95.758,20 zł., co stanowi 96% zaplanowanej kwoty. 
Na taką ilość pozyskanych środków miała wpływ 
korekta planu NFZ, polegająca na zmniejszeniu ilości 
punktów rozliczeniowych w specjalistyce 
ambulatoryjnej. Ponadstandartowe usługi medyczne 
przyniosły dochód w wysokości 48.065,00 zł., 
natomiast ponadstandardowe usługi laboratoryjne 
dochód w kwocie 24.873,00 zł. Wszystkie wymienione 
wartości poza przychodami ze specjalistyki 
ambulatoryjnej mieszczą się w planie zakładowych 
przychodów.  

 
Wydatki w roku 2010 wyniosły 1.183.571,94 zł., 

co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost  
o 145.421,00zł. Są to głównie wynagrodzenia 
 
  

z pochodnymi. W Ośrodku Zdrowia, zgodnie  
z zarządzeniem dyrektora, zostały wprowadzone 
plany oszczędnościowe dotyczące zużycia 
materiałów i energii. Efekt jest widoczny w postaci 
poniesionych kosztów, które w ubiegłym roku 
wyniosły 119.462,52 zł., co daje nakłady mniejsze niż 
planowano. 
 

W okresie sprawozdawczym udzielono 
lekarskich porad medycznych w liczbie 29.211,00  
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Liczba wizyt 
domowych wyniosła 181. Jeśli chodzi o szkoły, 
wykonano 2764 grupowych fluorkowań wśród klas od 
I - VI. Wykonano również 1556 obowiązkowych 
szczepień ochronnych dzieci i młodzieży od 0 do 19 
roku życia. Liczba wykonanych bilansów wśród 2, 4, 
6-latków wyniosła – 393.  
 

W specjalistyce ambulatoryjnej udzielono porad 
medycznych 3059 osobom, w poradni 
neurologicznej, laryngologicznej i ginekologicznej. 
Wielu pacjentów, bo aż 712 osób, skorzystało  
z pomocy gabinetu rehabilitacji medycznej. Ilość 
wykonanych zabiegów wyniosła 13 704. Są to 
zabiegi wykonane przy pomocy pola magnetycznego, 
lasera, prądów tens, ultradźwięków, jonoforezy, 
galwanizacji, diadynamiki, interferonu, soluxa, 
biobtronu, elektrosymulacji i ćwiczeń. Wykonano 
także 3030 masaży ręcznych. Koszt utrzymania 
Gabinetu Rehabilitacji Medycznej to 62.256,39 zł.  
W tym 30.000,00 stanowi dotacja z Urzędu Gminy, 
dowolne opłaty od pacjentów za wykonane zabiegi to 
6560, natomiast środki własne SPZOZ–u, 
pochodzące z wypracowanego zysku to kwota  
w wysokości 25.696,39 zł.  
 

Ośrodek Zdrowia prowadzi programy 
profilaktyczne z zakresu wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy, przy współpracy Instytutu Onkologii  
w Gliwicach. W oparciu o pracownie holterów 
prowadzi również profilaktykę chorób układu 
krążenia, a także wraz z zaproszonymi do 
współpracy firmami medycznymi wykonuje akcje 
profilaktyczne z zakresu wczesnego wykrywania raka 
piersi, osteoporozy, czy chorób kończyn dolnych 
metoda doplera. 
 

W 2010 roku obchodzono dziesięciolecie 
Ośrodka, z tej okazji w dniach od 9.08.2010 do 
20.08.2010 we współpracy z firmami 
farmaceutycznymi zostały przeprowadzone badania 
profilaktyczne: wzroku, słuchu,  usg piersi, jamy 
brzusznej i tarczycy, a także badania w kierunku 
osteoporozy. W akcji przeprowadzonej z okazji 
dziesięciolecia wzięło udział 450 pacjentów. 
 

Od miesiąca grudnia na pół etatu została 
zatrudniony doktor specjalista medycyny rodzinnej.  
 

Rok 2010 został zamknięty zyskiem w kwocie 
5.225,38 zł. Na ten zysk miały wpływ odsetki 
bankowe z lokat w wysokości 18 000, a także dotacja 
z Urzędu Gminy w wysokości 30 000 zł. 
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TWG PRAWNIK 

WYMELDOWANIE 
 

Nawiązując do tematu z poprzedniego numeru 
TWG Kuriera, pragnę Państwu przybliżyć instytucję 
wymeldowania.  
 

Obowiązek meldunkowy, o którym była mowa  
w ostatnim artykule, obejmuje również konieczność 
wymeldowania się. I tak osoba, która opuszcza 
miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego 
ponad 3 miesiące, obowiązana jest wymeldować się 
w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu. 
W praktyce wymeldowanie polega na złożeniu 
wypełnionego formularza, który dostępny jest  
w urzędzie gminy. Jeżeli ktoś nie wymelduje się,  
a opuści dotychczasowe miejsce pobytu, organ 
gminy na wniosek zainteresowanej osoby lub  
z własnej inicjatywy dokona wymeldowania. Sprawy  
o wymeldowanie spotykane są w praktyce bardzo 
często. Społeczeństwo przykłada bowiem bardzo 
dużą wagę do opisywanej instytucji, uważając, że 
zameldowanie w danym miejscu jest jednoznaczne  
z uprawnieniem do zamieszkania w nim. Nic bardziej 
mylnego, a szerzej na ten temat wspomniałem  
w poprzednim numerze. 
 

Przyjmuje się, że wymeldowanie może nastąpić 
tylko w przypadku, gdy wyprowadzenie się  
z danego miejsca nastąpiło dobrowolnie. Pogląd taki 
nie wynika wprost z przepisów, ale wskazuje na 
niego praktyka sądów administracyjnych. Na równi z 
dobrowolnym opuszczeniem lokalu traktuje się także 
sytuację, w której osoba wyrzucona pod przymusem, 
godzi się z takim stanem rzeczy i nie podejmuje 
kroków umożliwiających jej powrót do lokalu.  
 

Jak bronić się przed wymeldowaniem? 
Oczywiście wszystko zależy od sytuacji faktycznej. 
Weźmy często spotykany przykład. Mąż wyrzuca  
z domu żonę i składa wniosek o jej wymeldowanie. 
Najprostszą obroną żony jest wówczas złożenie do 
właściwego sądu powództwa o przywrócenie 
posiadania. Jeżeli takowe zostanie wniesione, organ 
nie może dokonać wymeldowania przed jego 
zakończeniem. W razie wygrania sprawy w sądzie, 
wymeldowanie będzie niemożliwe.  
 

Trudno obronić się przed wymeldowaniem 
osobom pozbawionym wolności w zakładach 
karnych. Przykładowo cała rodzina skazanego 
mieszkała w danym lokalu komunalnym. Z powodu 
zaległości w czynszu sąd nakazał eksmisję rodziny. 
Po wykonaniu wyroku gmina przystąpiła do 
wymeldowania wszystkich członków rodziny, łącznie 
z osobą przebywającą za kratkami. Skazany 
podnosi, że nie wyprowadził się z lokalu dobrowolnie, 
ponieważ został pozbawiony wolności.  

 

Niestety taka osoba jest bez szans, ponieważ  
w takiej sytuacji faktycznej organ może i powinien 
taką osobę wymeldować. Doszło bowiem do 
opróżnienia lokalu na mocy wyroku sądowego,  
a argument taki, że skazany po odbyciu kary nie 
będzie miał gdzie powrócić nie znajdzie 
zastosowania, ponieważ skazany nie ma 
uprawnienia do przebywania w tym lokalu (nie jest 
ani najemcą, ani właścicielem). 
 

Generalnie przyjmuje się, że każda sprawa  
o wymeldowanie ma charakter indywidualny  
i obliguje organ do wnikliwego zbadania stanu 
faktycznego pod kątem: faktycznego opuszczenia 
lokalu, trwałego braku pobytu w danym lokalu oraz 
dobrowolności wyprowadzenia się. Zwykle konieczna 
jest wizja lokalna w danym miejscu. Brak osobistych 
rzeczy danej osoby oznacza trwałe opuszczenie 
lokalu. Dobrowolność wyprowadzki to zasadniczo 
najtrudniejsza do udowodnienia przesłanka. 
Jednocześnie brak tej dobrowolności stanowi 
najczęstszy argument do odwołania, czy też skargi 
do sądu administracyjnego na decyzję  
o wymeldowaniu. Organ musi zatem rozważyć, czy 
dana osoba nie została zmuszona do wyprowadzki 
przez sytuację zaistniałą w domu. Przykładem 
opuszczenia lokalu pod przymusem jest znęcanie się 
nad żoną, konkubiną czy dziećmi i ich wyprowadzka 
z domu.  
 

W praktyce zdarzają się sytuacje, iż mimo braku 
dobrowolności wyprowadzenia się z lokalu, dalsze 
zameldowanie w nim jest niemożliwe. Przysłowiowy 
Kowalski wynajmował lokal od pewnej firmy. Firma 
chciała budynek wyburzyć, a w jego miejscu 
wybudować supermarket. Wypowiedziała ona 
niezgodnie z prawem umowę, następnie odcięła 
Kowalskiemu dostęp do mediów, zamknęła mu 
dostęp do lokalu, po to by móc wyburzyć ściany,  
a później cały budynek. Opuszczenie lokalu  
z pewnością nie miało charakteru dobrowolnego,  
a spowodowane było tylko i wyłącznie bezprawnym 
działaniem wspomnianej firmy. Na dzień wydawania 
decyzji przez organ nie było lokalu mieszkalnego,  
w którym Kowalski był zameldowany, tym samym 
dalsze zameldowanie w tym lokalu tworzyłoby fikcję. 

 
Jak wiadomo życie pisze różne scenariusze,  

a opisywanie sytuacji w jakich może dojść do 
wymeldowania lub nie, wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu.  

 
Ponownie zachęcam Państwa do dzielenia się  

z czytelnikami, oczywiście anonimowo, problemami 
natury prawnej. Każdy ciekawe zagadnienie 
postaram się rozwiązać na łamach TWG Kuriera.   
 

adwokat Łukasz Frączek 
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HOTEL DLA KONI 
  

Znajduje się w Tworogu przy ulicy 
Kotowskiej 18. Stajnia  „Na Kozim”. Na szyldzie 
ulubiony koń właścicieli oraz podkowa z dwoma 
kozami, nawiązująca do nazwy i miejsca hotelu, 
już od dawna zwanego przez mieszkańców 
Gminy „Kozie”. Z Barbarą i Henrykiem Szufla 
rozmawiamy o ich gospodarstwie i miłości do 
zwierząt. 
 
E. Jaruszowic: Czy gospodarstwo, które Państwo 
prowadzicie, to tradycja rodzinna? 
Henryk Szufla: Jestem na gospodarstwie już od 
dzieciństwa, dokładnie od 46 lat. Wcześniej 
prowadził je mój Ojciec. Wspólnie z żoną żyjemy tutaj 
i pracujemy od 30 lat. 
 
E. J.: Kiedy powstał „hotel” dla koni? 
Barbara Szufla: Hotel prowadzimy od 4 lat. Był to 
pomysł męża. Początkowo mieliśmy wątpliwości, czy 
uda się to przedsięwzięcie i znajdą się osoby, które 
będą chciały skorzystać z naszych usług. 
Postanowiliśmy zaryzykować i dziś jesteśmy 
zadowoleni. 
 
E. J.: Od czego zaczęliście realizację tego 
pomysłu? 
H.Sz.: Pierwszą czynnością było przerobienie 
chlewni, gdzie wcześniej hodowaliśmy świnie, na 
stajnię dla koni. Konie muszą mieć zapewnione 
odpowiednie warunki bytowe. Rozpoczęliśmy więc 
przebudowę i stworzyliśmy 12 boksów i 2 dodatkowe 
stanowiska dla koni.  
 
E. J.: Co spowodowało, że zrezygnowaliście  
z hodowli świń? 
B. Sz.: W dużym stopniu przyczyniła się do tego 
susza, w wyniku której wyschło zboże. Hodowla świń 
stała się nieopłacalna, trzeba było do niej sporo 
dokładać. Postanowiliśmy wykorzystać pastwiska, 
znajdujące się poza domem na wypas dla koni. 

E. J.: Ile koni obecnie jest zakwaterowanych  
w Waszym hotelu? 
B. Sz.: Zaczynaliśmy od jednego konia, obecnie 
mamy ich aż jedenaście. Najmłodszy źrebak  ma 
niespełna dwa tygodnie, a najstarszy siedemnaście 
lat. 
 
E. J.: To całkiem sporo, w takim razie jaka jest 
przeciętna długość życia konia? 
H. Sz.: Nawet 25 lat, jednakże nie jest to regułą. 
Podobnie jak ludzie, konie mają swoje indywidualne 
przypadłości, zapadają na różne choroby i to 
najczęściej ma wpływ na długość ich życia. 
 
E. J.: Kto może skorzystać z państwa usług?  
H. Sz.: Nasz hotel jest otwarty dla wszystkich 
chętnych. Właściciele koni, którzy nie mają u siebie 
warunków zapewniających im byt, przyjeżdżają do 
nas. Większość z nich lubi opiekować się swoimi 
pupilami i my zapewniamy im również taką 
możliwość. Sami mogą wykonywać czynności 
związane z opieką takie jak czyszczenie, sprzątanie 
po swoim koniu, itp. 
 
E. J.: Jak długo koń może przebywać w Waszej 
stajni? 
B. Sz.: Nawet kilka lat, nie mamy specjalnych 
ograniczeń dotyczących pobytu, wszystko zależy od 
woli właściciela. 
 
E. J.: Przypuszczam, że właściciele chętnie 
przyjeżdżają odwiedzić swoje konie tym bardziej, 
że można tutaj odpocząć na łonie natury. 
B. Sz.: Specyfika tego miejsca rzeczywiście 
przyciąga ludzi do nas. Jeśli ktoś szuka kontaktu  
z przyrodą, to tutaj na pewno go znajdzie. Klienci 
czują się u nas dobrze w otoczeniu lasów, pól  
i zwierząt. Przyjazd na nasze tereny jest dla nich 
atrakcją i odskocznią od miejskiego zgiełku. 
Posiadamy 25-hektarowe pola, w tym 10 hektarów 
jest do dyspozycji koni. To sporo miejsca na konne 
przejażdżki. 
 
E. J.: Kiedyś koń był nieodłącznym elementem 
wiejskiego krajobrazu. W XXI wieku konie 
mogłyby stanowić dobrą alternatywę dla 
traktorów, szczególnie w gospodarstwach 
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ekologicznych. Czy w Państwa przypadku 
zwierzęta pomagają w codziennej pracy? 
H. Sz.: Nasze konie nie stanowią siły roboczej, są 
przeznaczone do celów rekreacyjnych. 
 
E. J.: Czy opieka nad końmi i ich utrzymanie 
wymagają specjalnych umiejętności? 
H.Sz.: Aby zajmować się końmi trzeba przede 
wszystkim kochać je i znać ich potrzeby. Konieczne 
jest posiadanie wiedzy z zakresu zachowania koni, 
żywienia i profilaktyki weterynaryjnej, jest to sprawa 
dosyć złożona. 
 
E. J.: Czy konie posiadają swoje imiona? 
B. Sz.: Oczywiście. W ich wyborze często bierze 
udział cała rodzina. Przyjście na świat źrebaka, jest 
dużym wydarzeniem. Pora źrebienia przypada 
najczęściej  późnym wieczorem lub nocą. Poród trwa 
kilka minut, niestety nie zawsze zwierzęciu uda się 
przeżyć. Kiedy na świat przychodzi zdrowy źrebak 
wszyscy bardzo się cieszymy. 
 
E. J: Widać, że Państwo bardzo przywiązujecie się 
do koni. Pewnie rozstanie z lokatorami Waszego 
hotelu jest ciężkim przeżyciem. 
H. Sz.: Faktycznie nie jest to łatwa chwila. Zdarza się, 
że koń przebywa u nas nawet kilka lat. Przyznaję, że 
codzienna opieka i pielęgnacja zbliża nas do zwierząt, 
dlatego jest to dla nas niełatwy czas. 
 
E. J.: Czy utrzymanie konia wymaga dużych 
nakładów pieniężnych?  
H. Sz.: To zależy od wielu czynników. Jeśli gospodarz 
posiada swoje gospodarstwo, to na pewno utrzymanie 
jest tańsze. Pokarm dla konia to przede wszystkim 
siano, owies, rośliny z pastwiska. Potrzeby koni są 
różne, te szlachetne z pewnością mają większe. 
Trzeba je po prostu znać. 
 
E. J.: A co z opieką weterynaryjną, czy konie  
w Państwa stajni mają zapewnioną taka opiekę? 
H. Sz.: Oczywiście. Zapewniamy podstawowe 
szczepienia, odrobaczanie, interweniujemy w czasie 
choroby lub urazów. Oprócz weterynarza naszymi 
końmi opiekuje się także kowal. W swojej stajni 
zapewniamy koniom zakwaterowanie  
w przestronnych boksach, siano najlepszej jakości, 
całodobowa troskę i opiekę zootechniczną oraz 
wyżywienie, a także co ważne dla konia, codzienny 
ruch na świeżym powietrzu, na pastwiskach 
przystajennych. 
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

15 marca w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy  
w Tworogu odbyło się rozdanie nagród laureatom 
Gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega 
pożarom”. 
  

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów  
i kształtowanie umiejętności z zakresu ochrony 
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP na terenie 
Gminy jest Zarząd Gminny Oddziałów Związków 
OSP w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy współpracy Komendy Głównej, 
Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. W OTWP uczestniczy młodzież szkolna  
w trzech grupach wiekowych: podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
 

Nagrody zwycięzcom wręczał Wójt Gminy - 
Eugeniusz Gwóźdź oraz Komendant Gminnej OSP,  
a zarazem prezes kotowskiej OSP – Joachim Soll. 
 

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców Turnieju 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 
Grupa 1 Szkoła Podstawowa: 
1 miejsce – Karol Ziob, OSP Boruszowice – 
Hanusek. 
2 miejsce – Diana Wons OSP Koty. 
3 miejsce – Paweł Michalski OSP Tworóg. 
 
Grupa 2 Gimnazjum: 
1 miejsce – Anna Soll OSP Koty. 
2 miejsce – Michał Belik OSP Boruszowice – 
Hanusek. 
3 miejsce – Dawid Maćkowiak OSP Boruszowice – 
Hanusek. 
 
Grupa 3 Ponadgimnazjalna: 
1 miejsce – Mirosław Ziaja OSP Koty 
2 miejsce – Damian Belik OSP Boruszowice – 
Hanusek 
3 miejsce – Adam Olejniczak OSP Boruszowice – 
Hanusek. 
  

Fundatorem nagród była Gmina Tworóg, wraz  
z Zarządem OSP. 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. XIII 
 

To już ostatnia część cyklu o śląskich 
noblistach, w którym staraliśmy się Państwu 
przybliżyć sylwetki wybitnych naukowców, 
wywodzących się z naszej śląskiej ziemi. W tym 
numerze Kuriera chcemy zaprezentować postać 
Marii Goeppert-Mayer. Warto poznać jej losy, tym 
bardziej, że jest to jedyna kobieta na Śląsku, 
która została laureatką Nagrody Nobla, a obok 
Marii Skłodowskiej-Curie, jedną z zaledwie dwóch 
kobiet, które otrzymały ją z fizyki. 

 

W  1930 roku Goeppert-Mayer wyjechała do 
Stanów Zjednoczonych. W USA rozpoczęła kolejny 
etap w swoim życiu - macierzyństwo. Urodziła dwoje 
dzieci Marię Ann Wentzel i Petera Conrada. Córka 
została później astronomem, a syn profesorem 
ekonomii. 
 

Ciekawostką jest, że w czasie II wojny światowej 
noblistka brała udział w pracy nad bombą atomową  
w ramach Projektu Manhattan. Od 1946 roku była 
profesorem w Institute of Nuclear Studies przy 
University of Chicago. Pracę, która przyniosła jej 
późniejszą Nagrodę Nobla wykonywała pracując  
w Argonne National Laboratory w okresie pobytu  
w Chicago. W 1960 roku była profesorem Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w La Jolla, San Diego. 
 

Noblistka zajmowała się przede wszystkim teorią 
jądra atomowego. Wraz z Hansem Jensenem 
opracowała model powłokowy jądra atomu, za co 
została utytułowana Nagrodą Nobla w 1963 roku. 
Model Marii Goeppert-Mayer wyjaśnia dlaczego jądra 
atomu są wyjątkowo stabilne, kiedy posiadają pewne 
szczególne liczby nukleonów. Maria zaproponowała 
model z zamkniętymi powłokami z parami protonów  
i neutronów sprzężonych mechanizmem spinowym, 
sprzężeniem orbitalnym.  
 

Noblistka opuściła Śląsk w trzecim roku życia  
i niestety nigdy tam nie powróciła. Jednak nie 
zapomniała skąd pochodzi. Zajmowała się pomocą dla 
śląskich uchodźców w USA po II wojnie światowej oraz 
wspierała organizację Górnoślązaków w Pensylwanii - 
World Association of Upper Silesians. Jej wielkim 
marzeniem było zobaczyć jeszcze raz swoje rodzinne 
Katowice, niestety nie zdążyła. 20 lutego 1972 roku  
w San Diego zmarła na atak serca. 
 

Śląsk pamięta o Marii Goeppert-Mayer, jej imię 
nosi jedna z sal wykładowych Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ulica  
w centrum miasta. W Katowicach noblistka została 
uczczona skromną tablicą pamiątkową umieszczoną 
na ścianie budynku, w którym się urodziła.  
 

SŁOWO NA PODSUMOWANIE 
 

Czyli o uroczystości podsumowania  
V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, co 
ważne pod patronatem ks. prof. J. Szymika 
 
 „Bo dokąd wiodłaby poezja, 
 jeśli nie byłaby wehikułem pasji i cnoty?” 

 
ks. J. Szymik/Wiersz o pożytkach choroby.  

Lekcja Herberta 
 

KULTURALNIE 

MARIA GOEPPERT-MAYER 
LAUREAT NAGRODY NOBLA Z FIZYKI 

 
Maria urodziła się w Katowicach 28 czerwca 

1906 roku w domu przy ulicy Młyńskiej 5. Jej chrzest  
miał miejsce w czynnym po dziś dzień kościele 
ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego  
w Katowicach. Noblistka wywodziła się z zasłużonej 
dla Śląska rodziny. Ojciec Friedrich Goeppert, był 
lekarzem, profesorem pediatrii, który przyczynił się 
do zwalczenia epidemii zapalenia opon mózgowych. 
W 1905 roku w Katowicach odkrył nowatorską 
metodę walki z tą chorobą. Dziadek Marii - Heinrich 
Robert Goeppert był profesorem prawa, a pradziadek 
- Heinrich Goeppert profesorem botaniki i twórcą 
Muzeum Botanicznego we Wrocławiu. Ze strony 
rodziny ojca, Maria stała się siódmą generacją 
profesorów uniwersyteckich.  
 

W 1910 roku Goeppert-Mayer przeniosła się  
z rodzicami do Getyngi, gdzie jej ojciec otrzymał 
stanowisko profesora Georg-August Universitat. Dla 
jej rodziców było jasne, że ich córka po maturze 
będzie studiowała na tymże uniwersytecie, chociaż w 
tamtejszych czasach wśród kobiet było to rzadkością. 
Jej zainteresowania oscylowały między matematyką 
a fizyką. Najpierw chciała zostać matematykiem, ale 
po trzech latach zmieniła kierunek na fizykę. 
 

W 1930 roku dwudziestoczteroletnia wówczas 
Maria obroniła tytuł doktora i wkrótce wyszła za mąż 
za Josepha Edwarda Mayera, studenta, który później 
został prezydentem amerykańskiego towarzystwa 
fizycznego. 
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Pięknie zabrzmiały podczas uroczystości 
podsumowania strofy laureatów w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum w Brynku, pięknie współgrały  
z przekazem ks. prof. J. Szymika, który w jednym  
z wierszy napisał: 

 
„Ale po co wiedzieć, czym są: 

strzelisty płomień wiersza 
i pragnienie Boga. Czy nie wystarczy, 

że z nich siła i drżenie?” 
 

Ten tekst i jeszcze inne usłyszeliśmy podczas 
rozmowy z ks. prof. o jego drodze, wartościach 
istotnych, o powołaniu i roli sztuki we 
współczesności. Z księdzem rozmawiała sekretarz 
konkursu, Pani Anna Rogala-Goj. 
 

Istotną częścią uroczystości podsumowania było 
wręczenie nagród licznie przybyłym do Brynka 
laureatom. Nagrody, książki prof. J. Szymika 
podpisane przez autora, wręczyli Patron konkursu, 
Dyrektor Gimnazjum w Brynku, Pani B. Cembrowska 
oraz Zasępca Wójta gminy Tworóg, Pan Teodor 
Dramski. Wraz z nagrodami, dyplomami, 
podziękowaniami dla nauczycieli, opiekunów laureaci 
otrzymali tomik pokonkursowy wydany przez 
Gimnazjum w Brynku. 
 

Dodać należy, iż poza organizatorami: Eleonorą 
Krywalską, AnnąRogalą-Goj, Jackiem Klicą  
i Michałem Gowinem w przygotowanie uroczystości 
podsumowania włączyli się nauczyciele, pracownicy  
i Dyrekcja Gimnazjum w Brynku, tak więc to ważne 
wydarzenie zintegrowało całą społeczność, co 
niewątpliwie także przyczyniło się do sukcesu całego 
przedsięwzięcia. 

 
Anna Rogala-Goj, sekretarz Konkursu 

 

NIEZWYKŁY CZŁOWIEK  
W NASZEJ SZKOLEU 
 

W związku z tygodniem poświęconym tematowi 
nałogów w Gimnazjum w Brynku gościł niezwykły 
wokalista, gitarzysta oraz autor tekstów piosenek - 
Piotr „Lupi” Lubertowicz, któremu towarzyszył 
przyjaciel - basista sesyjny Tomasz Dzień. 

Słowa ks. prof. J. Szymika pochodzące  
z ostatniego tomiku wierszy Czułość, siła i drżenie 
pięknie podsumowują zamysł, który przyświecał 
organizatorom zapraszającym młodych twórców do 
literackiej wypowiedzi na temat wartości. V edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, co 
ważne pod patronatem ks. prof. J. Szymika, jak i jej 
podsumowanie, które odbyło się 30 marca  
w Gimnazjum w Brynku, okazały się z wielu powodów 
wyjątkowe. 
 

Po pierwsze, V oznacza dziesięciolecie 
konkursu, skoro organizowany jest co dwa lata,  
a zatem obchodziliśmy okrągły jubileusz. Po drugie, 
wyjątkowość edycji podkreślała obecność Patrona na 
uroczystości podsumowania, jego przewodniczenie 
obradom jury oraz specjalne nagrody przez ks. prof. 
Szymika przyznane. Po trzecie, w tym roku w 
konkursie wzięła udział rekordowa liczba uczestników. 
W tej edycji ponad 200, czyli jurorzy przeczytali ponad 
1000 prac. Po czwarte, prace napływały z całej Polski, 
a dzięki nagrodzonemu esejowi Chrisa van Dijk z Delft 
z Holandii, nasze skromne dzieło zyskało rangę 
międzynarodową. Po piąte wreszcie, tym razem poza 
gimnazjalistami poprosiliśmy o wypowiedź uczniów 
szkół podstawowych, nie ukrywamy, obawiając się, 
czy potrafią stawić czoła tak trudnej problematyce. 
Okazało się, że nasze obawy nie były uzasadnione, 
ponieważ najmłodsi uczestnicy nadesłali bardzo 
interesujące propozycje. 

 
O czym zatem pisali uczestnicy, definiując 

pojęcie wartości? Tematyka tych wypowiedzi jest 
bardzo różnorodna. Rodzina, miłość, przyjaźń, wiara, 
poszukiwanie drogi, spotkania, które zmieniają życie, 
nieprzypadkowe przypadki, zdrowie i jeszcze uroda 
świata, i drobiazgi, i myśl, że świata nie da się,  
a może raczej nie należy definiować, zamykać  
w sztywne ramy, że to niedopowiedzenia, niuanse, 
drobiazgi składają się na jego urodę. Wartością samą 
w sobie jest i to, że twórcy wypowiadają się własnym, 
rozpoznawalnym głosem. Jest to widoczne zwłaszcza 
w poezji. Pewną trudnością była dla nas ocena 
tekstów w kategorii: proza, bo tu spotkaliśmy się  
z dużą różnorodnością. Wśród nadesłanych 
propozycji znajdowały się opowiadania, ale także 
eseje. To czego w nich szukaliśmy to autentyzm 
przeżyć, mówienie własnym, nie czyimś językiem. 
Najważniejsza okazała się wiarygodność, szczerość  
i prostota. 

Myślę, że poprzez własny przykład potrafił 
bardziej do nas dotrzeć. Mało jest takich ludzi, którzy 
potrafią mówić o swym nałogu tak po prostu, 
otwarcie, umieć przyznać się do błędu. 
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Przecież jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas ma 
prawo popełniać błędy, ale ważne jest to, aby zdołać 
przyznać się do nichJ Uważam, że wiele osób 
zrozumiało to, co chciał nam przekazać. Zobrazował 
nam, czym tak naprawdę są narkotyki, alkohol, 
papierosyJ czym to się może skończyć. Nie każdy 
nałogowiec ma tyle szczęścia, co Pan Piotr, przecież 
opowiadał nam, że wiele osób z jego środowiska 
zmarło na skutek zażywania narkotyków. Przedstawił 
nam również historię dziewczyny z gimnazjum, która 
„spróbowała” narkotyków raz i to był jej ostatni raz... 
Dlatego nie warto niszczyć sobie zdrowia i przede 
wszystkim  życia. Trzeba umieć mówić NIE. Pan Piotr 
nie tylko opowiadał, ale również grał i to niezwykłe 
piosenki. Jedne znane, drugie mniej. Zadedykował 
również jeden utwór wszystkim dziewczętom  
i kobietom z okazji ich święta. Brzmienie gitary  
w wykonaniu „Lupiego” było czymś niesamowitym 
(przynajmniej dla mnie). Lubertowicz kilka razy 
powtarzał nam, że robi to, co kocha. I to jest ważne, 
abyśmy potrafili czynić w życiu to, co lubimy.  

 
- Mając 16 lat zacząłem chlać i ćpać, przestałem 

mając 28. Teraz mam 45 lat i wyniszczony organizm. 
Niejeden mnie już pochował, ale ja żyję i jestem 
z wami. Nie poddam się, będę walczył o siebie. (K) 
Narkotyk tak wpływa na układ nerwowy, że nierealne 
wydaje nam się realne. To jest tak jak w grze 
komputerowej, myślimy na przykład, że mamy trzy 
życia(K)Pamiętajcie, że w nałogu nie jesteście sami. 
Cierpicie i wy i wasi bliscyK- mówił Lubertowicz. Nie 
każdy człowiek przetrwałby tyle, co nasz gośćJ  Nie 
zaczynajcieJ nie mówcie tylko jeden raz, bo to źle 
może się skończyć. 

 
Występ podobał się chyba wszystkim, czego 

dowodem były łzy, oklaski, ale również „namolne” 
dziewczyny( w śród nich byłam też ja) proszące  
o autografy Pana Piotra i Jego Kolegę. Zapamiętajmy 
słowa Lubertowicza i dbajmy o własne zdrowie, 
pamiętając, że ulegając nałogom, ranimy siebie, ale 
również i swoich bliskich.  
 

Nikola Gorczycka, kl. II B 
 

WIELKI TYDZIEŃ – TRADYCJE 
I ZWYCZAJE NA ŚLĄSKU 
  

Wkrótce Wielkanoc. Ostatnim okresem 
Wielkiego Postu jest Wielki Tydzień, którego 
każdy dzień ma swoje znaczenie. Zwyczaje 
wielkotygodniowe pozostają w związku  
z obrzędami  kościelnymi. Przypominamy jak 
dawniej przeżywano ten czas na Śląsku.  
  

Wśród rolników obowiązywała zasada, że  
w czasie Wielkiego Tygodnia nie wolno rozpoczynać 
żadnych prac polowych. Istniał także przesąd, że  
w tym czasie nie należy głośno mówić, krzyczeć, czy 
śpiewać.. Uważano, że każdy kto umrze w Wielkim 
Tygodniu idzie wprost do nieba, ponieważ niebo jest 
wtedy otwarte.  

Wielka Środa – w tym dniu na Śląsku organizowano 
tzw. palenie żuru. Zwyczaj polegał na paleniu gałęzi, 
szmat, miotełJ tego, czego pozbywano się  
z gospodarstw podczas wiosennych porządków.  

Zazwyczaj było to widowisko dla całej wsi, 
któremu towarzyszyły śpiewy i okrzyki (np. „żur palę, 
buchty chwalę, co krok to snop). Mniej 
rozpowszechnionym zwyczajem było wypędzanie lub 
palenie Judasza. Jeden z uczestników obrzędu 
przebierał się za Judasza, którego wśród hałasu 
wypędzano z kościoła, następnie przedstawiającą go 
kukłę palono. Powstały w ten sposób popiół zbierano  
i rozsypywano, co miało zapewnić urodzaj. 
 
Wielki Czwartek - najbardziej popularnym zwyczajem 
wielkoczwartkowym było chodzenie z tzw. kołatkami, 
klepaczkami lub grzechotkami. Do dzisiaj można 
obserwować jego pozostałość w kościele. Zamiast 
dzwonków używa się właśnie kołatek, co buduje 
atmosferę powagi i żałoby. Podobnie z kościelnymi 
dzwonami, które również milkną aż do Wielkiej Soboty.  
 
Wielki Piątek - był to dzień najbogatszy w przesądy  
i obrzędy ludowe. Do powszechnie  praktykowanych 
zwyczajów należało obmywanie się w rzece, strumyku, 
czy stawie. Bardzo istotna była pora – koniecznie 
poranek, ale przed wschodem słońca. Obmywano się 
w wodzie płynącej z zachodu na wschód zachowując  
całkowite milczenie aż do powrotu do domu. 
Oczyszczająca moc wody miała zapewnić zdrowie na 
cały rok.  

Z Wielkim Piątkiem związana była także tradycja 
picia wódki, według powszechnej opinii kto w tym dniu 
nie wypił kieliszka, będzie pijakiem przez cały rok. Poza 
tym można było dowiedzieć się jaka w kolejnych 
miesiącach będzie pogoda. Grzmot lub deszcz 
oznaczał urodzaj i suchy rok, słońca – rok mokry  
i niezbyt pogodny. Powszechny był także zakaz prac 
polowych.  
 
Wielka Sobota - tradycyjnym obrzędem 
wielkosobotnim jest święcenie ognia, wody oraz potraw 
przygotowanych na święta. Ogień jest środkiem 
odstraszającym złe moce i oczyszczającym. Podobnie 
woda, którą w  czasie Świąt Wielkanocnych święcono 
izby, potrawy, obejścia, a nawet pola.  
 

Obecnie święcenie pokarmów jest bardzo 
powszechne, jednak symbolika potraw nie jest już taka 
ważna jak dawniej. Jajko-kroszonka oprócz tego, że 
jest symbolem życia, ma charakter przede wszystkim 
dekoracyjny. Poniżej przedstawiamy jakie znaczenie 
mają pozostałe potrawy z wielkanocnego koszyczka. 
 
• Chleb - symbolizuje Chrystusa, jest znakiem 

sytości, dostatku i błogosławieństwa Bożego. 
• Sól - składnik niezbędny do życia, symbolizuje 

nieśmiertelność, niezniszczalność, zdrowie, 
płodność, bogactwo. 

• Chrzan - przypomina mękę Chrystusa na krzyżu. 
• Wędlina - znaczy dostatek i zamożność rodziny. 
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ALERGIA 
 

Wiosna to z pewnością powód do radości. 
Słońce mocniej grzeje, przyroda budzi się do 
życia. Niestety dla wielu z nas ta pora roku 
oznacza katar, kichanie, zaczerwienione i piekące 
oczy. Co powoduje i jak pokonać alergię - jedną z 
najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych? 
Odpowiedzi na to pytanie udzieliła nam lek. med. 
Aleksandra Imiołczyk, pediatra pulmonolog 
pracująca w Ośrodku Zdrowia w Tworogu.                   
 

Gdy alergen znika, ustępują także objawy, by 
wrócić za rok o tej samej porze. Taka powtarzalność 
jest powodem do wizyty u lekarza. Specjalista na 
podstawie wywiadu rodzinnego i występujących 
objawów stwierdzi czy mamy do czynienia z alergią. 
Aby się przekonać na jakie pyłki jesteśmy uczuleni, 
musimy zrobić testy w poradni alergologicznej. 
Alergeny wziewne najlepiej wykrywają testy skórne, 
punktowe. Ważne jest aby co najmniej tydzień przed 
tym zabiegiem odstawić leki  antyalergiczne, gdyż 
mogłoby to zafałszować wyniki badań. U pacjentów, 
którzy nie mogą odstawić leków ze względu na duże 
nasilenie reakcji alergicznej przeprowadza się testy 
ze krwi, oznaczające poziom przeciwciał IgE. Jeżeli 
badania wykażą, że nasze dolegliwości są przyczyną 
alergii, powinniśmy rozpocząć kurację lekami 
antyhistaminowymi, które złagodzą nieprzyjemne 
objawy. Chociaż większość tego typu leków jest 
dostępne bez recepty, ich przyjmowanie należy 
skonsultować z lekarzem. Kuracja powinna trwać 
przez cały okres występowania objawów. Silniejszą 
grupę leków stanowią leki sterydowe, działające 
przeciwzapalnie. Jeżeli leki nie wystarczą, należałoby 
pomyśleć o odczulaniu. Jest to możliwe za pomocą 
immunoterapii, polegającej na stopniowym 
przyzwyczajaniu do alergenu, podawanego 
początkowo w małych, a później w coraz większych 
dawkach. Efektem jest znaczne zmniejszenie lub 
całkowite ustąpienie objawów. Ta forma odczulania 
wymaga szczepień podskórnych lub doustnych.  
 

Bez względu na sposób naszej walki z alergią, 
ważne jest wprowadzenie w życie kilku zasad, które 
pomogą przetrwać wiosenny atak tej uciążliwej 
przypadłości. Trzeba pamiętać by w okresie 
największego pylenia pozostać w pomieszczeniu 
przy zamkniętych oknach. Rośliny najsilniej pylą  
w dni słoneczne, wietrzne i suche, dlatego należy 
wtedy unikać spacerów. Jeśli jednak zdecydujemy 
się wyjść, powinniśmy omijać takie miejsca jak łąki 
czy lasy liściaste. Najbezpieczniej jest wybrać się nad 
rzekę lub jezioro. Ochronę przed pyłkami zapewnią 
nam także okulary słoneczne. 
 
Poniżej zamieszczamy pory najintensywniejszego 
pylenia roślin: 
• leszczyna - luty, marzec 
• olcha - od połowy lutego do połowy kwietnia 
• topola - koniec marca do końca kwietnia 
• brzoza - od kwietnia do końca maja 
• dąb - maj 
• trawy - czerwiec, lipiec 
• Żyto - od połowy maja do końca czerwca 
 

lek. med. Aleksandra Imiołczyk: Wiosną  
o alergiach mówi się chyba najczęściej, a to dlatego, 
że właśnie o tej porze roku wielu z nas odczuwa 
nasilenie dokuczliwych objawów związanych  
z sezonowym nieżytem nosa o podłożu alergicznym. 
Zarówno dorośli cierpiący na alergię, jak i rodzice 
chorych dzieci chcą znać tego przyczyny. Jedną  
z nich są uwarunkowania rodzinne. Pojawienie się 
alergii u dzieci w rodzinach, w których do tej pory nie 
było tego typu zachorowań, jest znacznie mniejsze niż 
w przypadku, gdy alergia jest przypadłością jednego  
z rodziców, a jeszcze większe gdy oboje rodzice są 
alergikami.  
 

Alergia jest definiowana jako choroba zapalna. 
Może się ujawnić w każdym wieku, choć jej 
najbardziej nasilona forma obserwowana jest wśród 
dzieci. W zależności od narządu, którego dotyczy 
mówimy o astmie oskrzelowej jako alergicznym 
zapaleniu w obrębie oskrzeli, alergicznym zapaleniu 
błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu śluzówek 
lub skóry. Proces powstawania choroby jest wynikiem 
kontaktu alergenu z osobą na niego nadwrażliwą, 
dlatego jego poznanie  jest bardzo istotne. Uczulenie 
na pyłki roślin objawia się wodnistym katarem, 
łzawieniem, swędzeniem i uczuciem ciągle zatkanego 
nosa, gdyż alergeny wnikają przez nos, usta i oczy. 
Czas od końca marca do końca maja to najtrudniejszy 
okres dla alergików ze względu na najintensywniejsze 
pylenie. 

 
Objawami typowymi dla alergii jest długo 

trwający katar, który nie mija po 7 dniach, jak ma to 
miejsce w przypadku kataru wirusowego, suchy 
kaszel, napady uporczywego kichania, zapalenie 
spojówek, towarzyszące często katarowi, czasami 
występuje także świąd skóry. Objawy mogą utrzymać 
się do kilkunastu tygodni - tak długo jak mamy kontakt 
z alergenem. 

 

Dział Kobieta zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania 
swoich pomysłów. 
 

Jeśli coś Was interesuje, chciałybyście poruszyć jakiś 
temat na łamach TWG Kuriera prosimy o zgłaszanie swoich 
propozycji. Postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć na Wasze 
pytania. Propozycje tematów prosimy zgłaszać do redakcji 
Kuriera, która znajduje się w budynku GOK-u, przy ul. 
Zamkowej 1 w Tworogu lub na adres mailowy 
twgkurier@poczta.fm. Serdecznie zapraszamy. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

SPOTKANIE 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Za nami kolejne Forum Przedsiębiorczości 
gminy Tworóg. Rozesłano 420 zaproszeń  
z których skorzystało 60 podmiotów 
gospodarczych. 

 
25 marca po raz piąty odbyło się spotkanie 

zorganizowanie przez Urząd Gminy Tworóg oraz 
Bank Spółdzielczy, a także AT GROUP S.A. oraz 
Izbę Przemysłowo-Handlową  
z Tarnowskich Gór, na które zaproszono 
przedstawicieli wszystkich zarejestrowanych na 
terenie gminy firm i przedsiębiorstw.  
 

Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź. Następnie pracownicy Banku 
Spółdzielczego przedstawili produkty i usługi Banku 
skierowane do przedsiębiorców. Jak co roku 
przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy 
przedstawili sytuację na rynku pracy.  
O możliwościach związanych z wykorzystaniem 
funduszy i źródeł pomocowych w finansowaniu 
inwestycji opowiadali pracownicy AT GROUP S.A.  

 
Nowością podczas forum było wystąpienie 

prezesa tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
– Klaudiusza Siwca. Prezes jako reprezentant 
środowiska gospodarczego powiatu, przedstawiał 
jakie korzyści płyną z tytułu członkostwa w Izbie. 
Można było się dowiedzieć czym dokładnie jest Izba, 
kogo zrzesza i jak działa. 
 

GMINA TWORÓG NA 
TARGACH W TORUNIU 
 

W ostatni weekend marca w Toruniu odbyły się 
targi budownictwa mieszkaniowego i inwestycyjnego. 
Pośród wielu stoisk promujących rozwój inwestycji 
nie zabrakło punktu promującego Powiat Tarnogórski 
oraz Gminę Tworóg, którą reprezentowały 
urzędniczki: Joanna Leksy – inspektor ds. gospodarki 
gruntami oraz Ewa Stawicka – inspektor  
ds. lokalowych.  
 

Nasza gmina od października 2008 roku jest 
członkiem Międzygminnej Strefy Aktywności 
Gospodarczej (MSAG) Powiatu Tarnogórskiego – 
porozumienia zawartego pomiędzy gminami: Kalety, 
Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Tworóg i Powiatem 
Tarnogórskim. Porozumienie zawiązano w celu 
tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju 
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki 
województwa śląskiego poprzez wsparcie napływu 
inwestycji zewnętrznych. 
 

Tegoroczne Forum odbyło się w nowej 
Restauracji Hanusek. Zasadą gminnego Forum jest 
to, aby podczas spotkania promowane były lokale 
restauratorskie z terenu gminy, jest to również forma 
wspierania działalności lokalnych przedsiębiorców. 

Podczas toruńskich targów zadaniem członków 
MSAG było przedstawianie potencjalnym inwestorom 
oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje. 
Przedstawicielkom naszej gminy udało się nawiązać 
kontakty z inwestorami, którzy rozważają możliwość 
prowadzenia działalności na Śląsku. Nowe 
inwestycje na terenie naszej gminy to przede 
wszystkim szansa na jej rozwój, to nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców, a dla gminy wpływy do 
budżetu z tytuły podatków. 
 

Wyjazd przedstawicieli MSAG do Torunia był 
sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. 
 
 

Foto. Przedsiębiorcy mogli wypróbować gościny w nowej 
restauracji „Hanusek”. 

Foto. W dzisiejszych czasach bez promocji nie ma rozwoju. 
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PROJEKT „DRZWI OTWARTE” 
W GMINNYM PRZEDSZKOLU 
W TWOROGU 
 

Projekt, w którym uczestniczy 45 dzieci z naszej 
gminy, rozpoczęto 1 lutego. W jego ramach 
udzielana jest specjalistyczna pomoc w formie zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych - wszystko po to by już 
w wieku przedszkolnym wyrównywać i wspierać 
wszechstronny rozwój dziecka. W skład zajęć 
wchodzi muzykoterapia, rytmika i plastyka.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
PLASTYCZNY 
 

W ostatnim czasie odbyła się XIII edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  
i młodzieży  pod hasłem „Powódź, pożar, dniem 
czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 
  

Konkurs był organizowany przy udziale Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Celem niniejszego konkursu jest promowanie wiedzy 
na temat zachowania bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw  
i zachowań w przypadku wystąpienia wszelkiego typu 
zagrożeń. Udział w konkursie wzięły dzieci  
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, ze 
szkół i przedszkoli w Boruszowicach oraz dzieci  
z grupy plastycznej prowadzonej przez panią Jolantę 
Warzecha w Gminnym Ośrodku Kultury. Do konkursu 
zgłoszono około 40 prac wykonanych różnymi 
technikami. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. 
Gratulujemy pomysłów i umiejętności. 

 

WSPOMNIENIE KARNAWAŁU 
 

Choć karnawał dawno za nami i myślimy już  
o zbliżających się świętach, chcieliśmy jeszcze na 
chwilkę spojrzeć wstecz i przypomnieć jak 
mieszkańcy Wojski bawili się podczas zabawy 
ostatkowej zorganizowanej w Barze Myśliwskim. Po 
całym dniu wodzenia niedźwiedzia po wsi, wszyscy 
zainteresowani żegnaniem karnawału spotkali się  
w Barze, by w wyszukanych strojach godnie uczcić 
ostatnie chwile zabawy. Tradycyjnie odbył się 
konkurs na najbardziej pomysłowego przebierańca. 
W tym roku zwyciężyli Mariola i Krystian Dziambor 
przebrani za Świnkę Piggy i rycerza. 
 

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH W KAŻDĄ 
PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 9 - 11 DO SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY 

 
Podczas comiesięcznych spotkań do grona członków Koła mogą zapisać się nowe osoby.  

Stali członkowie mogą porozmawiać z członkami Zarządu, uregulować składki,  
dowiedzieć się o nowych planach i przedsięwzięciach. 

 

Umuzykalnienie dziecka ma wielkie znaczenie 
zarówno zdrowotne, jak i kształcące oraz 
wychowawcze. Poprzez pracę nad nim rozwija się 
wyobraźnia, dziecko wzbogaca słownictwo i poprawia 
wymowę. Malec rozpoznaje i nazywa instrumenty, 
zaczyna interesować się muzyka i tańcem. Z kolei 
zajęcia plastyczne (poprzez rysowanie, kolorowanie 
obrazków, malowanie, lepienie, wycinanie, wyklejanie 
oraz układanie wszelkich klocków) doskonalą 
sprawności manualne.  
 

W ramach projektu prowadzone się również 
zajęcia mające na celu wyrównywanie i korygowanie 
zaburzeń rozwojowych. Zajęcia opierają się na 
integrowaniu wszystkich uczestników programu czyli 
dzieci, rodziców i nauczycieli poprzez rozmowy 
indywidualne, uroczystości z udziałem rodziców, 
zajęcia otwarte. Już dzisiaj zapraszamy na 
Integracyjny Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców 
szerzący ideę równości płci, który odbędzie się 
późnym latem.  
 

oprac. Teresa Adamczyk 
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Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce  
w rejonowych zawodach tenisa stołowego. Uczeń 
klasy III B Tomasz Kierkowicz zajął I miejsce  
w Gminnym Konkursie Fotograficznym pn. „Cztery 
pory roku”. 
 

BĄDŹ OBYWATELEM ŚWIATA! 
  

16 marca w Gimnazjum w Brynku odbył się 
Dzień Języków Obcych. Na początku 
zaprezentowano przedstawienie pt. „Czerwony 
kapturek” przygotowane w trzech językach (polskim, 
niemieckim i angielskim). W rolę uczniów wcielili się 
uczniowie z klas drugich i trzecich. Zabawne 
połączenie trzech języków, śmieszne kostiumy  
i oryginalna scenografia sprawiły, że wszyscy się 
śmiali.  
  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

KOLOROWY TWORÓG 
 

21 marca na ulicach Tworoga zrobiło się głośno  
i kolorowo. To wszystko za sprawą dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu oraz dzieci z Gminnego 
Przedszkola, które poprzebierane we wszystkie 
kolory tęczy postanowiły śpiewem zwabić wiosnę do 
naszej gminy. Przedszkolaki i uczniowie  
z uśmiechem na twarzach dotarli pod Urząd Gminy, 
gdzie czekali na nich Przewodnicząca Rady Gminy, 
Maria Łukoszek oraz Wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Chłopcy z SP Tworóg zaprezentowali szkolny baner 
z hasłem „kameralnie, bezpiecznie, radośnie, 
nowocześnie”. Jak tłumaczy Zastępca Dyrektora 
Szkoły, Ryszard Królicki, hasło ma odzwierciedlać to, 
co dzieje się w szkole oraz w skrócie przekazywać 
główne cele jakie, stawia sobie kadra pedagogiczna 
w pracy z dziećmi. 
 

Po tak widowiskowym przywitaniu, wiosna na 
pewno zostanie z nami. 

 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 

Marzec okazał się srebrnym miesiącem sportu 
naszej szkoły. W tym miesiącu odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Koszykówce  
i Siatkówce Dziewcząt i Chłopców. Zdobyliśmy cztery 
srebrne medale w turniejach rozgrywanych w halach 
Radzionkowa, Miedar i Ożarowic. Nasi uczniowie 
pokonali drużyny Tąpkowic, Nakła, Orzecha, 
Krupskiego Młyna, Wieszowy i Miedar, ulegając 
jedynie Szkole Podstawowej nr 1 z Radzionkowa. 
 

Również w Mityngu Górnośląskim Młodzików  
w Brydżu Sportowym drugie miejsce zajął nasz 
uczeń klasy V - Michał Kaleta. 

Hanna Pawełczyk 
 

GIMNAZJUM INFORMUJE 
 

W marcu dwoje naszych uczniów, Ania Bąk  
z kl. III A i Szymon Boroński z kl. III B, brało udział  
w finałowych etapach wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. A. Bąk została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Geografii. Nasza koleżanka dzięki temu osiągnięciu 
jest zwolniona z części matematyczno-przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego i automatycznie uzyskuje 
najwyższy wynik, czyli 50 punktów. Szymonowi 
zabrakło niewiele punktów, by uzyskać tytuł laureata 
z matematyki i chemii. Gratulacje należą się obojgu, 
bo żeby dojść do finału, musieli naprawdę dużo 
pracować. 
 

Kolejne sukcesy odnotowali na swoim koncie 
nasi sportowcy. Reprezentacja szkoły zajęła  
I miejsce w powiatowych zawodach oraz II miejsce  
w rejonowych zawodach piłki koszykowej dziewcząt. 
Reprezentacja chłopców zajęła II miejsce  
w powiatowych zawodach piłki koszykowej.  

Kolejnym punktem programu był pokaz tańców. 
Swoje umiejętności zaprezentowały uczennice klasy I 
a tańcząc Kankan i Flamenco oraz uczniowie klas I a, 
I b, I c wykonując Jump Style. Wystawiono również 
przedstawienie, w którym wzięli udział członkowie 
kółka teatralnego.  

Po części artystycznej nadszedł czas na 
sprawdzenie wiedzy. Wybrani uczniowie stoczyli 
umysłową bitwę, biorąc udział w  konkursie 
dotyczącym znajomości krajów i języków obcych. 
Nowością w tegorocznych obchodach była 
konkurencja polegająca na udekorowaniu swojej 
klasy w taki sposób by przypominała wylosowany 
kraj. Na tym nie koniec. Dodatkowo gimnazjaliści 
powinni być ubrać się w kolory flagi danego państwa. 
Wszystkie klasy spisały się na medal. Jednak 
najlepiej udekorowaną salą okazała się pracownia 
geograficzna, przygotowana przez klasę II b i jej 
wychowawczynię. Wszystkim uczniom gratulujemy 
pomysłów.  

Na koniec dodajmy, że podczas obchodów Dnia 
Języków Obcych odwiedził nas Pan Bertold Kubitza - 
przewodniczący Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej w Tworogu. 

oprac. Karolina Gatys 

Foto. Scena z przedstawienia „Czerwony Kapturek”. 


