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Poniedziałek, 12 grudnia 2011 
Nr 45, 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 

  

 
SYLWESTER POD 
CHMURKĄ 

 
Jak co roku zapraszamy na 

„Sylwestra pod chmurką”. Impreza 
odbędzie się pod Urzędem Gminy 
w Tworogu o godz. 22.  
 

KONCERT 
SYLWESTROWY 
 

Koncert w wykonaniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Tworoga stał się już tradycją.  
W tym roku również będzie można 
usłyszeć orkiestrę. Zagrają  
w sylwestra o godz. 12 przed 
Urzędem Gminy. Serdecznie 
zapraszamy!  
 

ŚWIATECZNY 
KIERMASZ 
 

Zapraszamy na świąteczny 
kiermasz, który odbędzie się  
16 grudnia o godz. 17 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu.  

 
Jest to świetna okazja dla 

tych, którzy jeszcze nie mają 
pomysłu na prezent dla 
najbliższych. Będzie można kupić 
świąteczne ozdoby i upominki takie 
jak np. kolczyki. Wszystkie ręcznie 
robione. Polecamy! 
 
 
 
 
 

 

Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia,     
były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,    

a Nowy Rok a Nowy Rok a Nowy Rok a Nowy Rok ----    dobrym czasem.dobrym czasem.dobrym czasem.dobrym czasem.    
Wszystkiego dobrego w nadchodzącym uroczystym czasie świąt Wszystkiego dobrego w nadchodzącym uroczystym czasie świąt Wszystkiego dobrego w nadchodzącym uroczystym czasie świąt Wszystkiego dobrego w nadchodzącym uroczystym czasie świąt     

oraz na cały 2011 rok Ŝycząoraz na cały 2011 rok Ŝycząoraz na cały 2011 rok Ŝycząoraz na cały 2011 rok Ŝyczą    
 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg Wójt Gminy Tworóg 
Maria Łukoszek   Eugeniusz Gwóźdź 

 
Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg  

oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

DRODZY MIESZKAŃCY, 
 
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 

Narodzenia w „TWG Kurierze” również zapanowała  
świąteczna atmosfera. W tym numerze radzimy jak 
wybrać choinkę do domu, przypominamy skąd  
w naszej kulturze pojawił się wieniec adwentowy  
i dlaczego chodzimy na roraty.  

 
Jak co miesiąc nie zabraknie tekstu 

poświęconego historii naszej gminy, relacji  
z wydarzeń szkolnych oraz porad naszego prawnika, 
tym razem w temacie testamentu i wydziedziczenia. 
Ponadto opowiadamy historię tworoskiego oddziału 
PZHGP, który w listopadzie obchodził 65-lecie 
swojego istnienia.  

 
Życzymy ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku szczęścia  
i samych sukcesów.  

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
TABLICAI.II..IIIIIIIIII.III..s.3 
 
PRAWNIKII..IIIIIIIIIIII.II..s.4 
- Testament i wydziedziczenie 
 
HOBBYSTAII..IIIIIIIIII.III..s.5 
- W krainie haftu i koronki 
- Skat w Wojsce 
 
POD LUPĄIII..IIIIII..III.III..s.7 
- 65 lat oddziału Tworóg  
- Księżniczka i Świergotka 
- SP w Tworogu informuje 
 
KULTURALNIEIIIIIIIIIII..I.....Is.9 
- Rorate Coeli Desuper 
- Uniwersytet III Wieku 
- Historia, tradycje, zabytki Tworoga, cz. 1 
- Znamy już finalistów konkursu „Godomy po naszymu”  
- Najważniejsze drzewko w roku 
- Smacznie i tradycyjnie 
 
NA BIEŻĄCOIIIIIIIIII...III......s.12 
- Granty dla sołectw 
- Wszystkiego naj pracownikom GOPS! 
- Nowy sprzęt komputerowy dla filii gminnej biblioteki 
- Zmiany w Mikołesce 
- Święto Niepodległości w gimnazjum 
- Pluszowy miś w Wojsce 
- Doświadczenie zdobyte przez zabawę 
- Młodzi chemicy z Wojski 
- Duchy i inne „czupiradła” 
- Lekarz radzi 
- Co mówia cienie? 
- Sparta – podsumowanie sezonu 

Redakcja 
 Marta Kobędza-Krain – redaktor naczelna (wz.) 

Grażyna Chmiel – redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – redaktor terenowy 
Paulina Kobędza-Sito – korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Grażyna Nierychło, Monika Ziob 

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

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER 
TWG TABLICA 

KONKURS NA 
NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ 
 

OSP w Boruszowicach-Hanusku w ramach 
projektu realizowanego dzięki „Działaj Lokalnie” 
zaprasza wszystkich mieszkańców Boruszowic, 
Hanuska i Mikołeski, i tych małych i trochę starszych, 
do udziału w „Konkursie na najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową”. 
 
REGULAMIN:  
1. Uczestnicy zgłaszają do konkursu szopkę 
bożonarodzeniową.  
2. Technika dowolna. Organizator nie stawia żadnych 
ograniczeń w wyborze materiału, z którego będzie 
zrobiona szopka.  
3. Grupy maksymalnie 3 osobowe.  
 
Prace powinny być zaopatrzone w metrykę 
zawierającą imię, nazwisko, adres autora, telefon. 
 
Prace należy składać bezpośrednio u p. Moniki Ziob 
lub w piątki od godziny 17 do 19 w świetlicy  OSP  
w Boruszowicach-Hanusku (sala nad przedszkolem) 
do dnia 16  grudnia 2011 r.  
 
Zachęcamy do udziału! 
 

KONKURSY, KONKURSYD 
 

Od 14 listopada w Gimnazjum w Brynku 
odbywały się  eliminacje wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Są one bardzo ważnym 
sprawdzianem wiedzy gimnazjalistów, a laureaci 
finałów wojewódzkich uzyskują zwolnienie  
i maksymalny wynik egzaminu gimnazjalnego. W tym 
roku radzimy sobie bardzo dobrze, ponieważ do 
kolejnego etapu, czyli rejonowego zakwalifikowało 
się  sporo osób, są to: 
 
• M. Mika, M. Opara, P. Golka, M. Krain – język 

polski; 
• M. Krain, G. Samol – matematyka; 
• A. Kościelny, P. Golka – biologia; 
• K. Kania, M. Krain, S. Tomalka, K. Dudek,  

D. Szczygieł, B. Chmielorz, D. Gluch, M. Wanot, 
M. Chwolik – język niemiecki. 

 
W półfinałach  rejonowych konkursu gwarowego 

organizowanego przez Spichlerz Górnego Śląska 
reprezentowała naszą szkołę Daria Jajecznica, która 
zakwalifikowała się do finału konkursu w kategorii – 
gimnazjaliści.  
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Serdecznie dziękujemy radnemu powiatowemu, 
Andrzejowi Elwartowi za życzliwość i zaangażowanie 
w sprawy naszej wsi, a szczególnie za załatwienie 
eksperta, który nieodpłatnie wykonał analizę 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku 
byłego przedszkola w Połomii. Licząc na dalszą 
dobrą współpracę, życzymy wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.  

Sołtys i Rada Sołecka w Połomii 
 

R          E          K          L          A          M          A 

Gabinet Rehabilitacji 
BIOMED 
w Kielczy 

 

Masaże, zabiegi.  
Leczenie bólu, łuszczycy. 

 
Kielcza, ul. Leśna 29 

 tel. 501 518 813 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

TESTAMENT  
I WYDZIEDZICZENIE 
 

Wraz z żoną posiadamy dom i dużą działkę. 
Jesteśmy na emeryturze, nasze dzieci są dorosłe. 
Dwoje najstarszych już dawno wyprowadziło się  
z domu i założyło własne rodziny. Najmłodszy syn 
mieszka z nami i chcielibyśmy, aby po naszej 
śmierci to on odziedziczył całość majątku. 
Uważamy, że starszym dzieciom już pomogliśmy, 
gdy budowali swoje domy, chcemy teraz 
zabezpieczyć przyszłość najmłodszego. 
Obawiamy się jednak, że starsze rodzeństwo 
będzie miało pretensje i roszczenia co do takiej 
decyzji. Co możemy zrobić, żeby majątek  
w całości trafił tylko do jednego z dzieci? 
 

Jedynym sposobem rozporządzania swoim 
majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie 
testamentu. Testament może mieć różną formę. 
Najprostszą jest testament własnoręczny, polegający 
na spisaniu ostatniej woli pismem ręcznym z datą  
i podpisem na końcu. Najbezpieczniejszą formą 
testowania jest jednak akt notarialny. Koszty 
sporządzenia testamentu u notariusza nie są duże,  
a po ich poniesieniu jest prawie pewne, że nikt nie 
„obali” testamentu z powodu jego nieważności.   
 

Proszę pamiętać, że prawo nie zna instytucji 
testamentu wspólnego. Każdy z małżonków musi 
zatem sporządzić osobny testament. Każdy z nich 
może w nim rozporządzać udziałem w majątku 
wspólnym oraz majątkiem osobistym, jeżeli takowy 
posiada. Innym sposobem zapewnienia danego 
majątku konkretnej osobie, w przypadku naszych 
czytelników najmłodszemu synowi, jest umowa 
darowizny. Polega ona na przekazaniu danej rzeczy 
konkretnej osobie tytułem darmym. Własność rzeczy 
przechodzi na obdarowanego z momentem zawarcia 
umowy. Darowizna musi być dla swej ważności 
sporządzona u notariusza. Darowizna łączy się 
zwykle z koniecznością zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jak również podatku od darowizny. 
W omawianym przypadku syn jako osoba najbliższa 
byłby z tego ostatniego podatku zwolniony z mocy 
prawa. Darowizna jako umowa jest również 
czynnością nieco droższą od sporządzenia 
testamentu z uwagi na taksę notarialną, która 
ustalana jest według wartości nieruchomości. Samo 
spisanie testamentu u notariusza to koszt od 50 do 
150 zł + VAT. Otrzymanie majątku w spadku, również 
wiąże się z obowiązkiem podatkowym, jednak 
podobnie jak w przypadku darowizny, osoby 
najbliższe są zwolnione z podatku od spadku, pod 
warunkiem jednak zgłoszenia faktu nabycia we 
właściwym urzędzie skarbowym.   

     
  

 

Należy jednak pamiętać, że oba wymienione 
sposoby przekazania majątku tylko jednemu dziecku, 
powodują, że po śmierci rodziców, pozostałe 
rodzeństwo może rościć sobie prawo do części 
majątku, przy wykorzystaniu instytucji zachowku. 
Roszczenia z tytułu zachowku to żądanie zapłaty 
sumy odpowiadającej połowie (w niektórych 
przypadkach 2/3) udziału spadkowego, który 
przypadałby danemu uprawnionemu w przypadku 
dziedziczenia ustawowego. Chodzi o zasady 
dziedziczenia wynikające z art. 932-935 Kodeksu 
cywilnego.  
 

Po nowelizacji KC z października 2011 r. obecnie 
roszczenia z tytułu zachowku przedawniają się  
z upływem lat 5 od otwarcia spadku – w przypadku 
gdy roszczenie wywodzimy z wcześniej uczynionej 
przez spadkodawcę darowizny lub z upływem lat 5 
od otwarcia testamentu – gdy roszczenie o zapłatę 
wynika z dziedziczenia testamentowego i pominięcia 
w testamencie spadkobierców ustawowych. 
 

Prawo przewiduje możliwość pozbawienia osoby 
uprawnionej zachowku. Warto zaznaczyć, że 
uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci i ich 
potomkowie), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, 
którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. 
 

Pozbawienie zachowku to tzw. wydziedziczenie. 
Spadkodawca może wydziedziczyć daną osobę  
w testamencie, jednak tylko wtedy, gdy uprawniony 
do zachowku:  

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje 
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego; 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci; 

3) uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

 
Wydziedziczenie w testamencie powinno 

zawierać oprócz wskazania pozbawionej zachowku 
osoby, również opis zachowania, które wpłynęło na 
taką decyzję spadkodawcy. Bez tego zainteresowany 
będzie mógł z łatwością podważyć decyzję 
spadkodawcy w sądzie.  
 

W opisanym przez czytelnika przykładzie trudno 
znaleźć powody dla wydziedziczenia pozostałych 
dzieci. Nawet jeśli rodzice przekażą synowi cały 
posiadany majątek w testamencie, jego rodzeństwo 
będzie mogło po ich śmierci domagać się zapłaty od 
najmłodszego połowy ze swojego udziału w spadku 
ustalonego co do wielkości na podstawie ustawy.  
  

adwokat Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG HOBBYSTA 

W KRAINIE HAFTU I KORONKI 
 

Są niepowtarzalne, o różnorodnej 
kolorystyce i rozmiarach, cieszą oko,  
a wykonawcy dają wiele satysfakcji. Są 
sposobem na długie, zimowe wieczory − robótki 
ręczne. Wśród mieszkańców naszej gminy można 
znaleźć ich prawdziwych pasjonatów. Należy do 
nich Ewa Wandzik z Kotów, która zaprosiła nas 
do swojej domowej „galerii”. 
 
Ewa Jaruszowic: Skąd się wzięło zamiłowanie do 
robótek ręcznych? Patrząc na Pani prace, można 
pomyśleć, że istniało od zawsze, a może to 
całkiem nowe hobby? 
Ewa Wandzik: Trudno w to uwierzyć, ale będąc 
dzieckiem nie znosiłam tego typu robótek. Miałam 
okazję obserwować jak robi to mama i babcia, jednak 
nigdy mnie do tego nie ciągnęło i byłam wręcz 
przekonana, że rodzinna pasja mi się nie udzieli. 
 
E. J.: A jednak. Kiedy po raz pierwszy wzięła Pani 
do ręki kanwę i nici? 
E. W.: Wyszywam już około 12 lat. Zainteresowanie 
haftem krzyżykowym pojawiło się nagle. Do dzisiaj 
pamiętam swoje pierwsze dzieło. Był to obraz 
wyszywany haftem krzyżykowym, przedstawiający 
Ojca Świętego Jana Pawła II, mam go do dzisiaj i jest 
mi bardzo bliski. 
 

E. J.: Czy wyszywania można nauczyć się 
samemu? 
E. W.: Oczywiście, jestem tego najlepszym 
przykładem, choć lata obserwacji z pewnością mi  
w tym pomogły. Nie ukrywam, że przeczytałam też 
kilka ciekawych książek na ten temat. Haft 
krzyżykowy być może wygląda na skomplikowany, 
ale w gruncie rzeczy jest całkiem prosty.  
 
E. J.: Widzę bardzo różnorodne prace, skąd 
czerpie Pani pomysły? 
E. W.: W zbiorach mam obrazki właściwie na każdą 
okazję. Są krajobrazy, motywy świąteczne, a także 
postacie biblijne. Czasami zainspiruje mnie pora 
roku, innym razem jakaś rodzinna uroczystość np. 
komunia, ślub, urodziny. Cztery lata temu wyszyłam 
obrazek dla syna Dominika z okazji I Komunii 
Świętej. Dużo wzorów czerpię z robótkowych 
czasopism. 
 
E. J.: Ile średnio potrzeba czasu na wyszycie 
obrazka? 
E. W.: To zależy od wielkości, ale także od czasu jaki 
możemy na to przeznaczyć, no i oczywiście od 
naszych chęci, które są siłą napędzającą działanie. 
Mniejszy obrazek wyszywam przeciętnie około  
6 tygodni, te większe znacznie dłużej. 
 
E. J.: Zauważyłam sporo kartek ozdobnych na 
różne okazje. Precyzyjne wykonanie i ciekawe 
pomysły. Pewnie taka oryginalna kartka 
sprawiłaby wiele radości naszym bliskim. 
E. W.: Uwielbiam je robić i mam ich trochę na zapas, 
więc w razie niespodziewanej okazji zawsze jestem 
przygotowana. Mam sporo kartek świątecznych – 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych, z okazji 
komunii i chrztu, a także ślubne, urodzinowe, 
walentynkowe i wiele innych na specjalne życzenia 
znajomych. 
 
E. J.: Zbliżają się święta, widzę że już jest Pani na 
nie przygotowana: kartki świąteczne, obrusy  
z zimowymi motywami, świąteczne obrazki  
i dekoracje. Czy znajdzie się dla nich miejsce 
przy tegorocznym świątecznym stole? 

E. J.: Kiedy znajduje Pani czas na realizację 
swojej pasji?  
E. W.: Najczęściej wieczorami, ponieważ obowiązki 
wypełniają prawie cały dzień. To taki sposób na 
długie zimowe wieczory. Siadam przed telewizorem  
i zabieram się do roboty. Najwięcej moich prac 
powstaje zimą. 

 

Foto.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

W sobotę 19 listopada w Wojsce  
w „Restauracji Myśliwskiej” odbył się Turniej 
Skata o Puchar Wójta Gminy Tworóg. 
Nadmieńmy tylko, że nasi gracze mają sporo 
sukcesów na koncie i szansę w przyszłorocznych 
Mistrzostwach Świata! 
 

Puchar Wójta Gminy Tworóg zdobył Kazimierz 
Stryjek z Krupskiego Młyna. Na II miejscu znalazł się 
Henryk Jaworek z Wojski, na III Piotr Kaszuba  
z Wojski, a na IV Piotr Spałek z Krupskiego Młyna. 
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk wójta, Eugeniusza 
Gwoździa i sołtysa Wojski, Jana Siwca. W turnieju 
uczestniczyło 20 graczy z czterech gmin – Tworoga, 
Krupskiego Młyna, Wielowsi i Zbrosławic.  
W rozgrywkach wzięły udział drużyny 
czteroosobowe. Organizatorem i pomysłodawcą 
turnieju jest Henryk Jaworek, Z kolei fundatorem 
nagród Wójt Gminy Tworóg oraz Rada Sołecka  
w Wojsce. Organizatorzy składają podziękowania dla 
Zbigniewa Lachowicza za udostępnienie sali oraz 
poczęstunek.   
 

Gdzie można rozwija karcianą pasję? Najbliższe 
kluby skata znajdują się w Strzybnicy i w Krupskim 
Młynie, gdzie gra większość pasjonatów tej gry  
z naszej gminy. Turnieje skata w Krupskim Młynie 
odbywają się w każdy piątek o godz. 17.30. Bierze  
w nich udział około 30 zawodników m.in. 
mieszkaniec Tworoga Krzysztof Samol, który jest 
również jednym z trzech graczy zrzeszonych  
w gminie Tworóg obok Piotra Kaszuby i Henryka 
Jaworka. – Gram hobbystycznie już od podstawówki, 
a jako gracz zrzeszony od 1994 roku. Skata 
nauczyłem się od swojego ojca – mówi pan 
Krzysztof. Drużyna, w której gra brała udział  
w Mistrzostwach Europy w Wiśle w 2005 roku. 
Wcześniej pan Krzysztof zajął V miejsce  
w Mistrzostwach Polski w 1999 roku. W ciągu roku 
rozgrywanych jest 8 turniejów Grand Prix. Jak na 
razie, po sześciu turniejach są powody do dumy – 
Piotr Kaszuba znajduje się na II miejscu. Po 
ostatnich, ósmych rozgrywkach najlepsi gracze 
zostaną zaproszeni do udziału w Mistrzostwach 
Polski, które odbędą się w marcu 2012 roku.  
A tymczasem trwają przygotowania do świątecznego, 
turnieju zakończeniowego, który zaplanowano na 21 
grudnia.  
 

Czy skat jest trudną grą? – Stopień trudności 
można porównać do brydża, choć skat ma nieco 
mniej kombinacji. Dużo zależy od szczęścia, od 
dobrej karty – mówi pan Krzysztof. Nasi gracze mają 
nadzieję na uczestnictwo w Mistrzostwach Świata, do 
których już dzisiaj się przygotowują. Odbędą się 
jesienią przyszłego roku w Karpaczu. – Z wyjazdem 
wiążą się jednak spore koszty, dlatego oprócz 
treningów szukamy sponsorów. Mamy nadzieję, że 
się uda – mówi nasz rozmówca. Trzymajmy więc 
kciuki za naszych zawodników. Być może Mistrzem 
Świata znów będzie Polak (kilka lat temu został nim 
Adam Kołodziejczyk z Lędzin) i to w dodatku z naszej 
gminy? 
 

E. W.: Oczywiście, jak co roku. Będą na 
świątecznym stole i nie tylko. Wiele własnoręcznie 
wykonanych ozdób pojawi się także na choince. 
Obok kolorowych bombek zawisną na niej wszystkie 
aniołki i dzwoneczki zrobione przeze mnie na 
szydełku. 
 
E. J.: Czyli nie tylko igła i nitka stanowią Pani 
warsztat pracy? 
E. W.: Robótek szydełkowych nauczyłam się mniej 
więcej rok temu. Będąc u znajomej, podpatrzyłam jak 
robi aniołki i postanowiłam spróbować, potem były 
kolczyki, a niedawno ponczo. Zrobiłam też maleńkie 
buciki dla dziecka koleżanki. Lubię kreatywne 
zajęcia. Coraz częściej zaczynam myśleć o nauce 
dziergania na drutach. 
 
E. J.: Jest więc się czym chwalić. Czy wystawiała 
już Pani swoje prace? 
E. W.: W marcu tego roku można było je zobaczyć 
na wystawie w bibliotece w Krupskim Młynie, od 
czasu do czasu zdjęcia nowych prac zamieszczam 
na portalu Nasza Klasa. 
 
E. J.: Jak powinny wyglądać zakupy hafciarki? 
E. W.: W koszyku powinny znajdować się 
podstawowe rodzaje tkanin, muliny, kordonek, 
igielnik, nożyczki i szydełko. 
 
E. J.: Podobno Pani babcia potrafiła zrobić 
sweter na drutach w jedną noc. Pani również się 
to uda? 
E. W.: Mam taką nadzieję. 

 

SKAT W WOJSCE 
 

Skat to gra karciana, szczególnie 
rozpowszechniona w Niemczech. W Altenbergu  
w XIX wieku powstały pierwsze przepisy oraz 
regulamin dotyczący tej gry. Skat cieszy się 
dużym powodzeniem także w Polsce,  
a najbardziej rozpowszechniony jest na 
Kaszubach, w Wielkopolsce, Pomorzu i na 
Śląsku, gdzie często nazywa się go „śląskim 
brydżem”. Na terenie naszej gminy również ma 
swoich miłośników.  
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65 LAT ODDZIAŁU TWORÓG – 
JAK WYGLĄDAŁO WEJŚCIE 
W „WIEK EMERYTALNY"? 

 
Patrząc wstecz wydaje się, że losy 

tworoskiego Oddziału PZHGP były burzliwe. 
Jednak dzisiaj hodowcy z naszej gminy i okolic 
mogą być z siebie dumni. Z próby czasu wyszli 
obronną ręką.  Ich dzieło – Oddział 0161 − istnieje 
już 65 lat. Utworzono go jesienią 1946 r., by  
w 1947 po raz pierwszy po wojnie przeprowadzić 
loty. Fundamenty jednak powstały znacznie 
wcześniej. Jak głosi tradycja ustna, już przed  
II Wojną Światową na tych terenach 
funkcjonowała zorganizowana grupa hodowców. 
Jak przez lata zmieniał się Oddział? 

 
Na początku funkcjonował pod nazwą V-280, 

tworzyli go mieszkańcy Tworoga, Nowej Wsi, 
Świniowic, Wielowsi. Pierwszym prezesem był 
Ryszard Kępiński. Lata 60. i 70. okazały się dosyć 
trudnym okresem dla organizacji. W 1961 r. V-280 
rozwiązano, na niemal 20 lat hodowcy związali się 
najpierw z oddziałem w Kielczy, a następnie  
w Borowianach. Aż do 1980 r., kiedy ponownie 
utworzono samodzielny oddział Tworóg, 
sześciokrotnie zmieniano zarząd. Wraz z 1980 r. 
rozpoczął się dla naszych hodowców nowy etap.  
W skład oddziału Tworóg weszły trzy sekcje (Tworóg, 
Boruszowice, Krupski Młyn) w sumie liczące 105 
członków. W 1995 r. wybrano nowy zarząd, na 
którego czele stanął Piotr Kobędza. 5 lat później 
zorganizowano pierwszą w historii wystawę 
oddziałową. Jak pokazał czas, był to początek nowej, 
corocznej tradycji. W 2003 r. prezesem został 
Waldemar Jaruszowiec, który pełni tę funkcję do 
dzisiaj.  W 2006 r. Oddział powiększył się o czwartą 
sekcję – Wielowieś.  

 
A jak wygląda teraźniejszość? Hodowcy mają 

sporo powodów do zadowolenia. Od 5 lat mają do 
dyspozycji świetlicę związkową i własny sztandar,  
a na koncie jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji 
12 listopada spotkali się na uroczystej mszy św.  
w kościele parafialnym w Tworogu. Następnie goście 
przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury 
gdzie miało miejsce wręczenie pucharów i dyplomów 
za miniony sezon lotowy oraz odznak związkowych 
dla najbardziej zasłużonych. Wśród oficjeli znaleźli 
się m.in.: przedstawiciele trzech gmin związanych  
z Oddziałem − wójt gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź, wójt gminy Krupski Młyn Jan Murowski oraz 
wójt gminy Wielowieś Ginter Franciszek Skowronek, 
kapelan hodowców gołębi pocztowych ks. dr Józef 
Żyłka, v-ce prezydent Zarządu Głównego PZHGP  
i członek Oddziału Piotr Kobędza oraz prezes okręgu 
PZHGP Alojzy Lepiarczyk.  
 

Jak zaznacza prezes Waldemar Jaruszowiec, 
historia ma dla członków Oddziału ogromne 
znaczenie. Świadczy o tym chociażby kronika 
prowadzona od 2006 r. – Do tego momentu temat był 
trochę zaniedbany, ale staramy się to nadrobić – 
mówi. Obecnie oddział 0161 liczy 94 członków. 
Prezes przyznaje, że organizacja jest otwarta na 
nowych, młodych hodowców. – W naszym oddziale 
nie jest pod tym względem źle, w ostatnich latach 
powiększył się o ok. 10 nowych członków, jednak 
świeża krew zawsze się przyda – mówi.   

 
Wejście Oddziału w „wiek emerytalny” nie 

oznacza bynajmniej odpoczynku. Każdy rok to 
kolejne loty i wyzwania. Czego więc życzyć 
hodowcom na przyszłość? – Przede wszystkim 
wytrwałości dla hodowców i ich rodzin – mówi pół 
żartem, pół serio prezes. – To trudny sport, 
wymagający wielu wyrzeczeń – dodaje. Codzienne 
zajmowanie się pupilami i ich utrzymanie to 
rzeczywiście wyzwanie dla najwytrwalszych. Jednak 
satysfakcja jaka towarzyszy dostrzeżeniu na niebie 
wracającego do domu gołębia  z pewnością 
rekompensuje poświęcony czas.  

 
Jubileusz sponsorowali: Urząd Gminy Tworóg, 

Urząd Gminy Krupski Młyn, Ogrodnictwo Arkadiusz 
Jendrysik, Drewtar Tworóg, Sklep „Wszystko dla 
gołębi” W. Jaruszowiec, Czesław Byszewski  
i Andrzej Jaksa. Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu jubileuszu. 

 
MISTRZOWIE ODDZIAŁU 2011: 
 
Tradycyjne Mistrzostwo Oddziału − Seria 25/12: 
Mistrz: Jaruszowiec Waldemar 
I v-ce mistrz: Ochmann Alfred 
II v-ce mistrz: Sobania Jan 
Przodownicy: 
1.Jaworek Piotr  
2.Wons Jerzy 
3.Murek Jan 
4.Odoj Sławomir  
5.Gwiazdowski Zbigniew 
6.Mazur Adam 
7.Burda Joachim 
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Hodowcy byli dla zwiedzających kopalnią wiedzy 
o swoich podopiecznych. Chętni mogli zakupić nie 
tylko ptaka, ale także wszystko to, co potrzebne 
każdemu hodowcy. Na stoisku zoologicznym można 
było zaopatrzyć się w karmę dla ptaków, klatkę, 
odżywki, lekarstwa i inne akcesoria hodowlane. 
Chętnych do zwiedzania, jak mówił Jarosław 
Chmielewski, jeden z hodowców z Tworoga, było 
sporo. Tegoroczna wystawa choć na chwilę 
wprowadziła zwiedzających w świat ornitilogii, którym 
hodowcy ptaków żyją na codzień. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W TWOROGU INFORMUJE: 

1. 6 listopada 2011 r. zespół uczniów z klas I i II pod 
opieką pani Iwony Mazur zdobył III miejsce  
w kategorii klas I-III szkoły podstawowej  
w VI Festiwalu Gwary Śląskiej organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi pod patronatem 
Senator RP Marii Pańczyk-Pozdziej oraz Wójta 
Gminy Wielowieś Gintera Skowronka.  
 
2. 9 listopada 2011 r. odbył się etap szkolny 
ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty  
w Katowicach Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego z Elementami Historii dla Uczniów Szkół 
Podstawowych w Roku Szkolnym 2011/2012. 
Uczennica klasy VI naszej szkoły − Wiktoria Ziaja –  
zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu, 
który odbędzie się 9 stycznia 2012 r. 
 
3. Szkolny Teatrzyk Lalek „Pacynka" prowadzony 
przez nauczycielkę języka polskiego − Hannę 
Pawełczyk zdobył 28 października 2011 r. I miejsce 
w eliminacjach rejonowych III Wojewódzkiego 
Konkursu na Małą Formę Teatralną o Charakterze 
Profilaktycznym organizowanego przez Wojewodę 
Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty. 
    

 

8.Szufla Robert-Piotr 
9.Kokoszka Jan-Józef 
10.Śleboda Sławomir 
11.Szufla Adam 
12.Ciągwa Izabela 
 
Tradycyjne Mistrzostwo Oddziału − Młode 
 
Mistrz: Jaruszowiec Waldemar 
I v-ce mistrz: Jaworek Piotr 
II v-ce mistrz: Jaruszowiec J+W 
Przodownicy: 
1.Wons Jerzy  
2.Sobania Jan 
3.Mazur Adam 
4.Śleboda Sławomir  
5.Sikora Antoni 
6.Plewnia Helmut 
7.Burda Joachim  
8.Ziaja Robert 
9.Kokoszka Jan-Józef 
10.Ciągwa Izabela 
11.Kaplica Tomasz 
12.Dziuba Marek  
 

KSIĘŻNICZKA I ŚWIERGOTKA  
 

Bajeczna paleta barw, ciekawe zachowania, 
możliwość obserwacji życia od jajka do 
dorosłego osobnika. Znajomość świata ptaków to 
przywilej ich hodowców. My również mogliśmy 
przyjrzeć im się z bliska podczas Wystawy 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych, która odbyła 
się w weekend 12 i 13 listopada w Szkole 
Podstawowej w Tworogu.  
 

Wystawa została zorganizowana przez 
tarnogórski oddział Polskiego Zwiazku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych „GWAREK” przy 
współudziale Wójta Gminy Tworóg. Wzięło w niej 
udział 26 wystawców, którzy zaprezentowali w sumie 
385 ptaków. W tworoskiej podstawówce była to już 
druga wystawa. Pierwsza miała miejsce rok temu. 
Zaznaczmy, że prezesem Oddziału jest mieszkaniec 
Tworoga – Ginter Lendel. Sam Oddział istnieje od 
1985 r.  

 
Na wystawie mogliśmy podziwiać różne gatunki 

kanarków m.in. kolorowe, kształtne, czerwono-
czarne, mozaikowe. Były także papugi, które ze 
względu na swoje barwne upierzenie, dużą 
inteligencję oraz zdolność naśladowania ludzkiej 
mowy, znalazły sporą rzeszę miłośników wśród 
zwiedzających. Na wystawie nie zabrakło takich 
gatunków papug jak Rozella Białolica (jedna  
z najbarwniejszych papug), Rozella Królewska (coraz 
częściej spotykana w hodowlach amatorskich, gdyż 
szybko przyzwyczaja się do warunków domowych), 
Księżniczka Słoneczna, będąca bardzo dobrym 
lotnikiem, oraz Księżniczka Walii i Księżniczka 
Górska. Ciekawym ptakiem, którego mogliśmy 
podziwiać była także Świergotka Seledynowa, 
zawdzięczajaca swoją nazwę wydawanym przez 
siebie przyjemnym dla ucha odgłosom.  
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RORATE COELI DESUPER 
 

Adwent już w pełni. Na ołtarzach naszych 
kościołów pojawiły się wieńce z symbolicznymi 
świecami. Zanim jednak zapłonie ostatnia z nich, 
a my spotkamy się na wigilijnej wieczerzy, 
zastanówmy się skąd w naszej kulturze pojawił 
się adwentowy wieniec i dlaczego chodzimy na 
roraty.  
 

Wieniec pleciony jest tradycyjnie z gałązek jodły, 
świerku, rzadziej sosny i ozdobiony świecami 
symbolizującymi cztery niedziele adwentu. Dzięki 
zapalaniu kolejnych świec oczekiwanie na Boże 
Narodzenie, szczególnie dla dzieci, staje się bardziej 
czytelne. Za pomysłodawcę wieńca uważa się 
niemieckiego księdza i pedagoga Jochanna Hinricha 
Wicherna żyjącego w XIX w.  Teolog prowadził  
w Hamburgu zakład wychowawczy dla chłopców. 
Chcąc wprowadzić rodzinny nastrój, postanowił 
ozdobić duży świecznik 24 świecami. Każdego dnia 
podczas nabożeństwa (aż do Bożego Narodzenia)  
uczniowie zapalali kolejne świece. Z biegiem czasu 
wieniec adwentowy zmienił formę. Wielki świecznik 
został zastąpiony wiecznie zielonym wieńcem,  
a liczbę świec zredukowano do czterech. Zwyczaj 
przyjął się  najpierw na terenie Niemiec, by w latach 
20. XX w. pojawić się w Polsce. Skąd pomysł na 
zapalanie świec? Być może inspiracją było 
żydowskie święto Chanuka, którego najważniejszym 
rytuałem jest zapalanie świateł.  
 

Zapalone świece symbolizują nadejście 
„Światłości świata”, która rozjaśnia ciemność, czyli 
Zbawiciela. Podobna symbolika towarzyszy tzw. 
jutrzni – nabożeństwu odprawianemu dawniej przed 
świtem ku czci Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj 
nabożeństwo, zwane inaczej roratami, odbywa się 
również wieczorem. 

Nazwa nawiązuje do pierwszych słów śpiewanej 
w trakcie mszy św. pieśni błagalnej o przyjście 
Zbawiciela świata: Rorate coeli desuper („Wylejcie 
niebiosa z góry sprawiedliwośćI”). Jego 
charakterystycznym elementem  jest zapalenie na 
ołtarzu świecy zwanej roratką. Nie sposób nie 
wspomnieć o dzieciach, które nie wyobrażają sobie 
uczestnictwa w roratach bez lampionu. To właśnie 
kolorowe lampki roratnie, przynajmniej w oczach 
najmłodszych, są najbardziej charakterystycznym 
elementem adwentu. W Polsce roraty były 
odprawiane już w XIII w., towarzyszyły im zapalane 
przez wiernych świece woskowe. Dawniej zapalano 
również świece na siedmioramiennym świeczniku, 
które oznaczały króla i sześć stanów. 
 

UNIWERSYTET III WIEKU 
 

Na początku października informowaliśmy  
o nowej inicjatywie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Gminy Tworóg – Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Dzisiaj możemy już zrelacjonować pierwsze 
zajęcia, które odbyły się w listopadzie.  

 
Co uczestnicy robią na zajęciach? W programie 

znalazła się nauka języków obcych  (j. niemiecki i j. 
angielski), zajęcia ruchowo-gimnastyczne  
i informatyka. Organizowane są również warsztaty, 
na których można rozwinąć zainteresowania 
plastyczne. – Odbyły się już warsztaty bibułkarskie, 
podczas których uczestniczki wykonały bibułkowe 
róże oraz stroiki świąteczne. Na kolejnych można 
było poznać technikę decoupage i wypróbować ją 
ozdabiając bombki – opowiada dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Grażyna Chmiel. W ramach działań 
UTW Barbara Izworska prowadzi także wykłady  
z cyklu „Poznaj Polskę, poznaj świat”. Jak na razie 
słuchacze poznali bliżej Sycylię i Grecję.  
 

My odwiedziliśmy uczestników zajęć podczas 
wspomnianych warsztatów decoupage. Poniżej 
zadowolone z efektów pracy „studentki”.   

Foto. W kościele parafialnym w Tworogu roraty odbywają 
się zgodnie z tradycją wyłącznie rano.  
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Jednak według Fryderyka Zgodzaja było jeszcze 
inaczej. Rozwiązania zagadki doszukuje się  
w opowieściach najstarszych Tworożan.  – W 
ustnych przekazach zawsze jest ziarno prawdy – 
twierdzi. Zgodnie z tym, co mówią starsi mieszkańcy 
Tworoga, jeszcze przed I Wojną Światową  
w tworoskiej szkole podstawowej uczono, że nazwa 
pochodzi od dwóch rogów ulic. W XVI w. wyznaczały 
one granice miejscowości. – Pierwszy z nich 
znajdował się u wylotu dzisiejszej ul. Jankowskiego  
i Placu Wolności, był to szlak solny prowadzący 
przez Solarnię (Boruszowice) do Tarnowskich Gór. 
Drugi to dzisiejsze ul. Lubliniecka i Grunwaldzka. 
Były to na pewno ważne miejsca, bo znajdowały się 
tam karczmy, które w tym czasie pełniły role „okna na 
świat”. Jedna z nich została zlikwidowana w XVIII w., 
a druga w XIX w. – wyjaśnia Zgodzaj. Znany nam 
dzisiaj zapis miejscowości z „ó” wprowadzono po 
1945 r.      
 
W kolejnym numerze przybliżymy drugą część 
prelekcji poświęconą historii zamku w Tworogu. 
 

ZNAMY JUŻ FINALISTÓW 
KONKURSU „GODOMY PO 
NASZYMU” W II KATEGORII 
WIEKOWEJ!  
 

23 listopada w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu odbył się półfinał konkursu 
„GODOMY PO NASZYMU” w II kategorii 
wiekowej: młodzież gimnazjalna. Głównym 
organizatorem jest Fundacja Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu był 
współorganizatorem niniejszego konkursu. 
 

W półfinale wyłoniono trzech finalistów. 
Zadaniem uczestników konkursu było krótkie 
przedstawienie w gwarze śląskiej gry, zabawy, 
wesołego zdarzenia, przygody w lesie. Należało to 
zrobić w czasie nie dłuższym niż 6 minut. Laureatami 
konkursu w II kategorii wiekowej zostali: Mateusz 
Niemiec z Sośnicowic, Kamil Skawiński z Toszka 
oraz Daria Jajecznica z Tworoga. Zwycięzcy zostali 
zaproszeni na uroczystą galę finałową, która miała 
miejsce 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Poniszowicach. 
 
Patronat nad konkursem objęli: 
• Maria Pańczyk-Pozdziej – Senator RP 
• Małgorzata Handlik – Posłanka Parlamentu 

Europejskiego 
• Przemysław Smyczek – Wydział Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego 
• Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego 
• Michał Nieszporek – Starosta Powiatu Gliwickiego 
• Lucyna Ekkert – Starosta Powiatu Tarnogórskiego 
• Krzysztof Obrzut – Wójt Gminy Rudziniec 

 

 

HISTORIA, TRADYCJE, 
ZABYTKI TWOROGAD CZ. I 
 

27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbyło się spotkanie tworoskiej 
Mniejszości Niemieckiej w ramach Projektu 
„Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga przed II 
Wojną Światową”. Projekt realizowany jest dzięki 
niemieckiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i „vdg” w Polsce. Pogadankę dotyczącą nazwy 
miejscowości oraz historii tworoskiego zamku 
poprowadził Fryderyk Zgodzaj. Pojawiło się ok. 
30 osób, w tym wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Właściwie do dzisiaj nie wiadomo dlaczego 
miejscowość nazywa się Tworóg. Istnieją jednak 
bardziej lub mniej prawdopodobne hipotezy. Najmniej 
wiarygodna wydaje się ta, która kojarzy Tworóg  
z twarogiem, czyli serem. Jak twierdzi prelegent, 
Fryderyk Zgodzaj, żaden przekaz nie mówi  
o produkcji sera na dużą skalę, co mogłoby być 
znakiem charakterystycznym terenów i źródłem 
nazwy. Druga hipoteza mówi, że genezę słowa 
należy łączyć z językiem czeskim. Tworóg według tej 
wersji miał być pochodną tłumaczenia czeskiego 
zdania „podle twarozne ulicze”, co znaczy „wzdłuż 
ulicy przy twierdzy” (czyli ul. Zamkowej).  
 

Trzecia zakłada, że nazwę miejscowości 
zawdzięczamy mistrzowi kuźniczemu Janowi 
Tworogowi. Taką wersję znajdziemy we wszystkich 
polskich i niemieckich monografiach. Autorzy podają 
ją za ks. dr. Johannesem Chrząszczem. Nie 
wiadomo skąd duchowny miał takie informacje. – 
Wiadomo jednak, że miał w rękach tzw. „Czarną 
Księgę z Gliwic”. Księga o nieco przydługawym tytule 
(zawierającym aż 24 słowa) napisana był w języku 
czeskim i wydano ją w 1595 r. Zawiera informacje  
o różnego rodzaju przestępstwach i rozprawach 
sądowych, jakie miały miejsce na tym terenie. W tej 
właśnie księdze znajduje się wzmianka z 1592 r.  
o dwóch braciach kuźnikach – jeden nazywał się 
Kaspar, a drugi Peter Tworog – mówi Fryderyk 
Zgodzaj. Czyżby ks. Chrząszcz na podstawie tych 
dwóch osób doszedł do faktycznego założyciela 
Tworoga? Podobno księga zaginęła podczas działań 
wojennych. Na szczęście została sfotografowana 
strona tytułowa i kilka znaczących stron.  
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

SMACZNIE I TRADYCYJNIE 
 

16 listopada Biblioteka i Ośrodek Kultury w 
Tąpkowicach oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim 
zorganizowali Konkursu Potraw Regionalnych 
„Nasze kulinarne dziedzictwo” pt. "Kuchnia na 
beztydzień, od święta i od ... myśliwego". Wśród 
uczestników znaleźli się również przedstawiciele 
Nowej Wsi Tworoskiej i Świniowic.  
 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi 
Tworoskiej wzięły udział w konkursie już po raz piąty  
i zapowiadają, że w przyszłym roku znowu pokażą co 
potrafią. – Przygotowałyśmy dwa rodzaje menu – dla 
rodzin biedniejszych i tych bogatszych – mówi sołtys 
Nowej Wsi Regina Mika.  W pierwszej wersji znalazła 
się „ciapkapusta” z gotowanymi żeberkami, zupa  
z krupami, kompot z „bani” czyli dyni, a na deser 
„zisty”  (rodzaj babki). Na zamożniejszym stole według 
gospodyń można było znaleźć rosół z makaronem, 
kluski tarte, „szałot”, rolady, karczek oraz kompot  
z truskawkami, a na deser drożdżowy kołocz z serem. 
W roli dekoracji wystąpiły obrusy – biały, wyszywany 
dla bogatszych i skromniejszy z ciemniejszego 
materiału dla biedniejszych. Drużyna ze Świniowic, 
czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Lucjan 
Sus zaprezentowali „10 sposobów na dzika”. W menu 
znalazł się bigos, bitki, kotlety, gulasz, kiełbasa, 
boczek, karczek, rolady, smalec i wątróbka. Wszystko 
z dziczyzny i co ważne, własnoręcznie upolowanej 
przez pana Lucjana na łowisku w Dąbrówce. 

NAJWAŻNIEJSZE DRZEWKO 
W ROKU 
 

Obok wigilijnego karpia, świątecznych 
pierników, drzewko choinkowe jest jednym  
z najpiękniejszych bożonarodzeniowych 
akcentów. Tradycja ozdabiania drzewek na święta 
pojawiła się na świecie już w XVI wieku. W wielu 
kulturach drzewko zwłaszcza iglaste do dziś jest 
uważane za symbol życia i płodności. Choinkowa 
tradycja narodziła się w Alzacji. Do Polski 
przynieśli ją niemieccy protestanci na przełomie 
XVIII i XIX wieku.  
 

Dawniej zdobiono ją piernikami, orzechami oraz 
jabłkami, które symbolizowały biblijny owoc  
i nawiązywały do rajskiego ogrodu. Dzisiaj 
supermarkety oferują nam mnóstwo różnorodnych 
ozdób i szeroką gamę pomysłów na przystrojenie 
tego jedynego w roku drzewka, a że święta już tuż, 
tuż warto pomyśleć jaka choinka w tym roku będzie 
gościła w naszych domach. Mamy do wyboru choinki 
sztuczne, które kupione służą nam przez wiele lat. 
Przy wyborze takiego rozwiązania warto zwrócić 
uwagę, by drzewko było wykonane z ekologicznych, 
syntetycznych materiałów. Dla zwolenników żywego 
drzewka mamy dwa rozwiązania: choinka w doniczce 
lub cięty iglak. Pierwsza propozycja to tzw. drzewko 
przyjazne środowisku. Właściciele muszą pamiętać, 
że nieprzystosowane do suchego, domowego 
powietrza drzewko należy często podlewać oraz 
zapewnić mu dużą ilość światła. Trzeba również 
uważać przy wieszaniu ozdób, nie mogą one być 
zbyt ciężkie ze względu na delikatne gałązki. Niestety 
mimo prawidłowej pielęgnacji nie zawsze mamy 
gwarancję, że taka choinka będzie długo żyła po 
przesadzeniu do ziemi. Jeśli chodzi o choinki 
doniczkowe najlepiej wybierać te do 150 cm, gdyż 
wyższe często mają uszkodzone korzenie. Jeżeli 
marzymy o zapachu lasu w domu i choince 
sięgającej sufitu musimy zdecydować sie na drzewko 
cięte. 

 
Jak co roku choinki będą sprzedawane przez 

Nadleśnictwo Brynek. – Sprzedaż będzie trwała od  
21 do 23 grudnia w godzinach od  7 do 15. Choinka 
do 1,5 m wysokości będzie kosztować 15zł, wyższe –
od 1,6 m do 2,5 m – 20zł (ceny brutto). W tym roku  
w sprzedaży będą choinki świerkowe pochodzące  
z wycinki na pasach pod liniami energetycznymi. 
Nadleśnictwo nie prowadzi sprzedaży choinek  
z zakrytym systemem korzeniowym (drzewka  
w doniczkach) – informuje Oskar Zawartka z Działu 
Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Brynek. 
 

Pracownicy Nadleśnictwa przestrzegają przed 
samowolnym wycinaniem drzewek, gdyż stanowi to 
wykroczenie ścigane przez straż leśną, a oprócz tego 
narusza strukturę lasu, co w przyrodzie nie pozostaje 
bez negatywnych skutków. Zastanówmy się już teraz 
gdzie kupimy naszą choinkę i pamiętajmy  by wyboru 
drzewka nie pozostawiać na ostatnią chwilę. 
 

Świniowicka reprezentacja wykorzystała do 
dekoracji to, dzięki czemu dzik trafił na talerz, czyli 
strzelbę oraz bardzo oryginalny element – skórę 
zwierzęcia. Starania nie poszły na marne – 
równorzędnie z kołem łowieckim Świerklaniec zdobyli  
I miejsce za potrawy z dziczyzny. Gratulujemy!  
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spotkania, które prowadzone są w ramach projektu, 
cieszą się wielkim powodzeniem. Dzieci z radością 
angażują się we wszystkie przygotowywane zajęcia – 
mówi Monika Ziob, koordynator projektu.  
W najbliższym czasie w świetlicy OSP 
przeprowadzone zostaną również warsztaty witrażu 
oraz zorganizowany kolejny wyjazd do Aquaparku. 
 
OSP Koty 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotach po raz kolejny 
uzyskała dotację, tym razem w wysokości 2 500 zł na 
realizację projektu „Świadom zagrożenia”. Projekt 
składa się z cyklu wydarzeń. Celem jest 
podwyższenie kwalifikacji OSP, a w szczególności 
uświadomienie lokalnej społeczności z jakim 
niebezpieczeństwem może się spotkać oraz jak  
w takiej sytuacji się zachować. –  Działania obejmują 
tereny Gmin Tworóg i Krupski Młyn, nawiązaliśmy 
współpracę ze służbami  mundurowymi tj. 
Państwową Strażą Pożarną w Tarnowskich Górach, 
Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach 
oraz Ratownictwem Medycznym w Tarnowskich 
Górach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych  
w Katowicach, Nadleśnictwem Brynek – mówi prezes 
OSP Koty Joachim Soll. Projekt jest realizowany od 
września tego roku do lutego 2012. Nie tak dawno, 
bo 12 listopada w ramach projektu przeprowadzono 
ćwiczenia  jednostek straży pożarnych działających  
w Zarządzie Gminnym OSP RP w Tworogu  
z udziałem Ratownictwa Medycznego. 
Zorganizowano je na terenie byłej stacji CPN  
w Tworogu z udziałem siedmiu jednostek OSP. Trzy 
dni później w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie Brynek 
miały miejsce warsztaty dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Jak zaznacza Joachim Soll frekwencja 
dopisała. – Kolejnym zadaniem jest zabawa 
mikołajkowa dla dzieci z Kotów, a jak zima dopisze to 
zorganizujemy kulig i konkurs figur ze śniegu. 
Podsumowanie całego projektu planowane jest na 
styczeń 2012 r. – mówi Prezes.  
 
OSP Świniowice 
3 tys. zł jakie trafiły do świniowickiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej zostaną przeznaczone na remont 
pieca piekarniczego, który od co najmniej 100 lat stoi 
w sołectwie i niestety powoli staje się ruiną. Dlaczego 
stary piec warto ratować od zapomnienia? – Wiąże 
się z nim nasza historia i tradycja. To tu jeszcze po 
wojnie pieczono chleby i weselne kołocze – mówi 
prezes OSP, Lucjan Sus. Dawniej piecem zajmował 
się Karol Skrabania, jednak czas pokazał, że śmierć 
opiekuna stała się jedocześnie „śmiercią” pieca. 
Mieszkańcy przestali z niego korzystać. Z jednej 
strony nikt nie wiedział ile drzewa jest potrzebne żeby 
go rozgrzać do odpowiedniej temperatury, z drugiej 
nie było już takiej potrzeby – piekarniki pojawiły się  
w każdym domu. Sprawa jednak mieszkańcom nie 
 

GRANTY DLA SOŁECTW 
 
O dotację z Programu „Działaj Lokalnie” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
walczyło początkowo 19 wniosków, ale tylko 10 
otrzymało dofinansowanie. Wśród tych 
zwycięskich aż 4 pochodzą z gminy Tworóg. 
Złożyły je Ochotnicze Straże Pożarne – z Kotów, 
Boruszowic-Hanuska i Świniowic oraz GOK  
w Tworogu. Jak zdobyte pieniądze zostaną 
wykorzystane? 
 
Gminny Ośrodek Kultury 
GOK otrzymał 4 500 zł na przysposobienie budynku 
po byłym Oddziale Przedszkolnym w Połomii na 
świetlicę wiejską. Za te pieniądze będą zakupione 
meble do kuchni, piec, zlewozmywak i naczynia do 
kuchni. Świetlica ma stać się centrum życia 
kulturalnego w sołectwie, miejscem spotkań zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Organizatorzy założyli, że będą 
tam organizowane imprezy okolicznościowe, 
warsztaty i kursy. Do tego jednak potrzebne jest 
odpowiednie zaplecze, które będzie tworzone 
właśnie z dofinansowania. – Zakończenie realizacji 
projektu planujemy w styczniu, podczas balu 
przebierańców w Dniu Babci. Chcemy w ten sposób 
podkreślić wielopokoleniowy charakter tego miejsca 
– mówi dyrektor GOK, Grażyna Chmiel. Impreza ma 
być połączona z degustacją ciast wspólnie 
upieczonych przez babcie i wnuczki. Zaplanowano 
również konkursy i różnego rodzaju gry. – Głównym 
celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, 
zaangażowanie mieszkańców w rozwój swojej 
miejscowości – mówi Grażyna Chmiel.  
Plan wiąże się jednak z mnóstwem pracy. Strażacy 
posprzątali już strych, trzeba również 
zagospodarować plac wokół budynku, posprzątać  
i umeblować pomieszczenia.  
 
OSP Boruszowice-Hanusek 
OSP w Boruszowicach-Hanusku otrzymało 4 000zł 
na realizację projektu pt. „Integracja dzieci 
perspektywą na lepsze jutro”. Jego celem jest 
zwiększenie integracji wśród dzieci oraz zachęcenie 
ich do podejmowania wspólnych działań poprzez 
udział w akcjach podejmowanych  na rzecz 
mieszkańców Boruszowic i Hanuska. – W ramach 
projektu zrealizowaliśmy już Halloween, warsztaty 
robienia biżuterii, gdzie pod okiem prowadzącej  
p. Ani Kupki zgłębiliśmy tajniki tworzenia różnych 
form biżuteryjnych i dowiedzieliśmy się czym jest 
bigiel, szpilka i jabłuszko. Nauczyliśmy się jak  
w prosty sposób z półfabrykatów można stworzyć 
niepowtarzalne precjoza. W ramach projektu byliśmy 
również w Aquaparku w Tarnowskich Górach, 
graliśmy w siatkówkę i piłkę halową na nowej sali 
gimnastycznej w SP im. Jana Pawła II oraz 
przeprowadziliśmy wiele innych zajęć. Wszystkie 
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-wychowawczej czy rodzinie zastępczej – mówi Alicja 
Sopot, pracownik socjalny w GOPS. Z jakimi 
problemami pracownicy GOPS-u spotykają się  
w naszej gminie? Pracują z rodzinami 
wielodzietnymi, wieloproblemowymi, matkami 
samotnie wychowującymi dzieci, z osobami 
starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Walczą  
z bezdomnością, a także bezrobociem. Z tym 
ostatnim związany jest realizowany przez Ośrodek od 
2008 r. Program „Kapitał Ludzki” polegający na 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dzięki niemu 
osoby poszukujące pracy zdobywają nowe 
umiejętności, mogą porozmawiać z doradcą 
zawodowym, uczestniczyć w kursach i szkoleniach. 
 

Przychodzi jednak moment w roku kiedy to nie 
klienci Ośrodka, a sami pracownicy znajdują się  
w centrum uwagi. 21 listopada to ustawowe święto 
pracowników socjalnych, ale traktowane jest  
i obchodzone jako święto wszystkich pracowników 
pomocy społecznej. – Dzień ten na trwałe wpisał się 
w kalendarz lokalnych wydarzeń. Jest to okazja do 
podziękowań za trudną, odpowiedzialną, 
wymagającą ofiarności, zaangażowania  
i profesjonalizmu pracę. W istocie od pracownika 
socjalnego, jego kwalifikacji, zaangażowania, 
stosunku do drugiego człowieka zależy los wielu 
osób i rodzin. Praca przebiega często w trudnych 
warunkach, wymaga wysokiej odporności 
psychicznej i opanowania – mówi Barbara Pyszniak, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tworogu. 
 

NOWY SPRZĘT 
KOMPUTEROWY DLA FILII 
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu od 
maja br. jest uczestnikiem Programu Rozwoju 
Bibliotek. Program ten ma ma celu ułatwienie 
małym bibliotekom publicznym dostępu do 
komputera, Internetu i szkoleń. W zwiazku z tym 
21 listopada w bibliotekach filialnych w Wojsce  
i w Boruszowicach zamontowano nowy, 
nowoczesny sprzęt komputerowy. 
 

W skład zestawów wchodzi komputer wraz  
z urzadzeniem wielofunkcyjnym oraz aparat 
fotograficzny. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

dała spokoju. Rozsypujący się piekarnik służył 
przecież całej społeczności przez wiele dziesiątek lat. 
Dlatego zaczęli szukać sposobu na jego ratowanie. 
Dzisiaj mają już środki i gotowy plan. Przed zimą 
zostanie wyremontowany dach. Zajmie się tym 
Andrzej Ziaja. Drewno zorganizował Lucjan Sus. 
Wszystkie prace remontowe mają zostać zakończone 
wiosną przyszłego roku. Piekarnik ma szansę stać 
się wtedy chlubą sołectwa i jego znakiem 
rozpoznawczym. Każdy zainteresowany będzie mógł 
podejść, zobaczyć na własne oczy, przeczytać 
ciekawą historię. Mało tego, piec będzie tematem 
przewodnim wiejskiego festynu.  – Jak dotąd festyn 
nie miał swojej nazwy, ale chcemy to zmienić. 
Kolejny, który odbędzie się latem przyszłego roku 
nazwiemy prawdopodobnie „Świętem prawdziwego 
chleba”. Podczas tego dnia mamy zamiar, tak jak 
robiono to dawniej w Świniowicach, upiec w naszym 
piekarniku chleb – opowiada Lucjan Sus. 
 
W związku z powyższymi projektami Wójt Gminy 
Tworóg odebrał podziękowanie za wsparcie 
finansowe i organizacyjne przy realizacji 
programu. Program realizuje Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży 
Samorządowej w Gierałtowicach. 
 

WSZYSTKIEGO NAJ 
PRACOWNIKOM GOPS! 
 

Po części jest prawnikiem, socjologiem, 
pedagogiem, psychologiem, a nawet 
pielęgniarzem. Wymaga tego miejsce pracy, które 
wielokrotnie wykracza poza ramy biura i sięga w 
głąb społeczeństwa. W listopadzie obchodziliśmy 
święto pracownika socjalnego. Z tej okazji 
przyglądamy się bliżej pracy GOPS w Tworogu.   
 

− Pracujemy w dwóch sferach. Z jednej strony 
jesteśmy urzędnikami, z drugiej docieramy do ludzi. 
Pomagamy stać się samodzielnym społecznie.  
W stosunku do osób niepełnosprawnych, które 
stuprocentowej samodzielności nigdy nie zdobędą, 
praca będzie polegać również na wspieraniu, 
służeniu dobra radą. Każdy przypadek jest inny  
i wymaga indywidualnego podejścia – mówi Monika 
Jarząbek, pracownik socjalny w GOPS. Dodaje, że 
jest to trudna, ale ciekawa praca, która każdego dnia 
uczy czegoś nowego. Jednocześnie wymaga od 
pracowników nieustannego podwyższania 
kwalifikacji, doszkalania. Przydają się również cechy 
takie jak: wrażliwość, cierpliwość, komunikatywność, 
empatia i stanowczość. Trzeba być po prostu 
wszechstronnym. – Pracujemy z rodziną w miejscu 
ich zamieszkania. Nazywa się to w skrócie „praca w 
terenie”. Wchodzimy w środowisko, współpracujemy 
z rodzinami, policją, kuratorami sądowymi oraz 
innymi instytucjami działającymi na polu pomocy 
osobom i rodzinom. Wspieramy i to nie wyłącznie 
finansowo, choć to jest ważny element życia. Dzięki 
pracownikom socjalnym wiele dzieci pozostaje w 
rodzinach mimo, że niejednokrotnie kwalifikowałyby 
się do  umieszczenia w placówce opiekuńczo- 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
W GIMNAZJUM 
 

14 listopada w Gimnazjum w Brynku uczczono 
Święto Niepodległości. Odbyło się to jednak inaczej 
niż zazwyczaj. Uczniowie ze starszych klas byli 
przewodnikami pierwszoklasistów po historii Polski: 
przygotowali w swoich pracowniach gazetki, 
prezentacje, scenki historyczne, piosenki 
patriotyczne, które zaprezentowali młodszym 
kolegom. W holu odbyło się krótkie podsumowanie 
ich wystąpień, a uczniowie klas pierwszych złożyli 
ślubowanie. Inicjatorkami  takiej formy obchodów były 
nauczycielki historii: Iwona Pilc i Eleonora Krywalska. 
– Chcemy w ten sposób odejść od „sztywnych" apeli  
i zmobilizować uczniów do poznawania historii 
(szczególnie, że od tego roku gimnazjaliści zdają  
osobny egzamin z historii podczas egzaminu 
gimnazjalnego w kwietniu) – mówią nauczycielki. 
 

W Gimnazjum podjęto także inicjatywę 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, by uczcić 
Święto Niepodległości biało-czerwonymi kotylionami. 
Na zajęciach plastycznych uczniowie z pomocą pani 
Dominiki Respondek – nauczycielki sztuki,  wykonali 
kotyliony. 14 listopada przypięli je do swych ubrań 
uczniowie i nauczyciele. 
 

PLUSZOWY MIŚ W WOJSCE 
 

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś” – słowa Haliny Bechlerowej 
przyświecały obchodom Światowego Dnia 
Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej  
w Wojsce. Święto zostało ustanowione na cześć 
pierwszego na świecie pluszowego misia. Przez 
te lata stał się przecież jedną z ważniejszych ikon 
współczesnej kultury; bohaterem setek książek, 
filmów, kreskówek. 
 

25 listopada SP w Wojsce zamieniła się  
w Krainę Pluszowych Misiów. Obchody zaczęto od 
wręczenia nagród za konkurs „Mój przyjaciel miś”. 
Były to nie tylko prace plastyczne na kartkach, ale 
również wiele pluszowych maskotek wykonanych 
przez uczniów. Wszystkie były pomysłowe  
i wykonane z wielkim zaangażowaniem (zdjęcia na 
stronie: www.wojskazsp.edupage.org). Następnie 
dzieci zobaczyły prezentację multimedialną o historii 
pluszowego misia oraz brały udział w zgadywankach 
z serii „Z jakiej bajki to miś?”. Nie zabrakło okazji do 
świetnej zabawy w „Malujemy misia z zawiązanymi 
oczami” i „Co jadły misie?”. W programie znalazł się 
także występ artystyczny uczniów klas młodszych, 
bajki o różnych misiach oraz małe „co nieco” – czyli 
słodki poczęstunek. Podczas spotkania dzieciom 
towarzyszyli pluszowi przyjaciele.  
 

Obchody przygotowały Bożena Szeliga, Danuta 
Bera oraz Dagmara Pasieka-Wosz. Organizatorzy 
dziękują serdecznie wszystkim za udział we wspólnej 
zabawie, również przedszkolakom, którzy zagościli  
w szkole. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Łączna wartość otrzymanego sprzętu to kwota 
blisko 9 000 zł. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
biblioteki staną sie atrakcyjnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu, gdzie można będzie 
skorzystać z Internetu oraz skopiować potrzebne 
dokumenty. Obok nowoczesnego wyposażenia 
bibliotek ważnym elementem jest inwestycja  
w pracowników, którzy dzięki Programowi mają 
możliwość uczestniczenia w cyklach szkoleń 
dotyczących planowania pracy w bibliotece. Nowy 
sprzęt już teraz cieszy sie dużym powodzeniem 
wśród czytelników obydwu bibliotek. 
 

ZMIANY W MIKOŁESCE 
 

W Mikołesce sporo zmian. Odbudowane 
zostały dwie drogi gminne – ul. Pniowiecka  
i Wiśniowa. Remont w stu procentach wykonano 
ze środków, jakie gmina otrzymała na usuwanie 
skutków powodzi z 2010 r. Drogi jeszcze 
niedawno były szutrowe, od października jednak 
jest na nich asfalt. Ponadto Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu i Urząd Gminy 
przystąpiły do modernizacji świetlicy  
w Mikołesce. 
 

W budynku, o którym mowa, jest w tej chwili 
świetlica, kaplica i jedno mieszkanie komunalne. 
Powstał w latach 20. ubiegłego wieku i służył jako 
szkoła. – W tamtym czasie w Mikołesce mieszkało 
ok. 120 osób – mówi Fryderyk Zgodzaj. 
 

Od chwili powstania nie był praktycznie 
remontowany. Jak zaznacza sołtys Mikołeski, 
Gabriela Szram, jest to jedyne miejsce w sołectwie,  
w którym mieszkańcy mogą się spotkać  
i przeprowadzić np. zebranie sołeckie. Ok. 12-15 razy 
w roku odbywają się tam również msze św. Wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź zaznacza, że po remoncie 
kaplica nadal będzie mogła funkcjonować. Nikt nie 
ma zamiaru ingerować w miejscową tradycję. 
Zmienią się jednak warunki na lepsze. W planach jest 
wymiana nieszczelnych okien i drzwi oraz remont 
podłogi i sufitu. 
 

Prace remontowe rozpoczęto pod koniec 
listopada. Jest szansa, że zakończą się jeszcze 
przed świętami. 

Foto. Pracownicy ZUK przed wejściem do świetlicy. 
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18 listopada uczniowie SP w Wojsce obchodzili 
Rok Marii Skłodowskiej Curie. W związku z tym 
wszyscy zostali zaproszeni do Zespołu Szkół 
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  
w Tarnowskich Górach. Szkoła ta nosi imię właśnie 
naszej dwukrotnej noblistki. Najpierw uczniowie 
„Chemika” przygotowali przedstawienie o życiu pani 
Curie, później odbył się krótki konkurs przyrodniczy. 
Jednak najciekawsza okazała się wizyta  
w laboratoriach chemicznych, gdzie wszyscy 
uczniowie z Wojski samodzielnie wykonywali 
eksperymenty i doświadczenia z cyklu "Chemia  
w naszym życiu". Dzieci poczuły klimat laboratorium  
i z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie 
przygotowane dla nich doświadczenia. To było dla 
nich niezapomniane przeżycie. 

Grażyna Nierychło  
 

DUCHY I INNE „CZUPIRADŁA”  
 

31 października w świetlicy OSP  
w Boruszowicach-Hanusku pojawiły się czarownice, 
wampiry, duchy i inne straszydła. Było naprawdę 
przerażająco. Cała sala była iście demoniczna, 
udekorowana w pajęczyny, nietoperze, pająki oraz 
wesołe duszki. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się przygotowane do jedzenia oczy 
nietoperza, oślizgłe dżdżownice, zęby czarownicy 
oraz krwawe paluchy. Mimo iż wszystko to wcale nie 
wyglądało zachęcająco, dzieciaki zajadały się tymi 
„smakołykami” z wielką przyjemnością.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE 
PRZEZ ZABAWĘ  
 

29 listopada gimnazjalistów w Brynku 
odwiedzili młodsi koledzy ze szkół 
podstawowych z Wojski i Tarnowskich Gór. – 
Poza udziałem w warsztatach tematycznych  
z matematyki, chemii, biologii, historii oraz 
językowych, plastycznych i origami proponujemy 
gościom: prezentacje artystyczne, zwiedzanie 
szkoły, wspólną zabawę podczas przerw, słodki 
poczęstunek, materiały promocyjne, miłą 
atmosferę i niezapomniane wrażenia – informuje 
redaktorka gimnazjalnej gazetki, Basia 
Maksymczak. Wszystko w ramach Dnia Wymiany 
Doświadczeń. Co to takiego? 
 

Przedsięwzięcie edukacyjne ma na celu 
integrację uczniów klas VI szkół podstawowych  
z gimnazjalistami. Poprzez udział w warsztatach 
młodsi koledzy mogą na własne oczy zobaczyć jak 
wygląda nauka w gimnazjum, poznać starszych 
kolegów i przez to oswoić się z nowym otoczeniem. 
Trzeba przyznać, że atrakcji było sporo. 
Niecodziennie przecież można „wyhodować” 
chemiczne rośliny, bawić się przysłowiami w trzech 
językach, układać matematyczne domino, dekorować 
choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami  
z origami lub na chwilę zamienić się w enzym i kwas 
nukleinowy.  Dzień Wymiany Doświadczeń rozpoczął 
się zwiedzaniem Gimnazjum, następnie goście  
(w sumie ok. 60 osób) zobaczyli prezentację 
multimedialną i przedstawienie pt. „Opowieść 
wigilijna” przygotowane w ramach jednego  
z trzydziestu realizowanych w placówce projektów 
edukacyjnych. Kolejnym punktem programu był 
udział w warsztatach tematycznych, a po nich  
w ogólnoszkolnym podsumowaniu.  Dodajmy, że nie 
tylko lekcje wyglądały atrakcyjnie, ale również 
przerwy, podczas których młodzież bawiła się 
wykonując taniec belgijski. Jak zaznaczają 
nauczyciele, jest to sposób na młodzieńczy nadmiar 
energii. Goście z pewnością byli pod wrażeniem.  
 

Dzień Wymiany Doświadczeń ma stać się 
imprezą cykliczną. Na jej kolejną odsłonę trzeba 
jednak poczekać do wiosny. 

MŁODZI CHEMICY Z WOJSKI  

Podczas imprezy przeprowadzono liczne gry  
i zabawy, m.in. tradycyjne łowienie jabłek z wody, 
tworzenie mumii z papieru toaletowego, wyjmowanie 
pestek dyni z jabłka, strzelanie do pryszcza 
czarownicy itp. Zabawa była niesamowita,  
a wszystko to miało miejsce w ramach projektu 
„Integracja dzieci perspektywą na lepsze jutro”, który 
OSP w Boruszowicach-Hanusku realizuje dzięki 
„Działaj Lokalnie”.  

oprac. Monika Ziob 

Foto. Na warsztatach plastycznych uczniowie 
przedstawiali za pomocą kredek i farb własną interpretację 

„Opowieści wigilijnej”.  
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Na koniec, jak na prawdziwy wieczór magii 
przystało, dzieci przedstawiły kilka sztuczek, a co 
niektórym nawet udało się unieść w powietrze. 
Podczas tegorocznych Andrzejków w Boruszowicach 
zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu razem 
ze swoją dobrą wróżbą i wiarą w to, że się spełni. 
 

SPARTA – PODSUMOWANIE 
SEZONU 
 

11 listopada najmłodsi piłkarze LKS Sparta 
Tworóg otrzymali legitymacje członkowskie, 
własnoręcznie wykonane przez panią Jadwigę 
Szewczyk − pracownika Banku Spółdzielczego w 
Tworogu oraz zostali zaproszeni na poczęstunek 
z okazji zakończenia sezonu, zorganizowany 
przez Zarząd przy pomocy sponsorów.  
 

LKS Sparta Tworóg posiada 4 sekcje liczące 
łącznie 80 zawodników, są to: Seniorzy, Juniorzy, 
Trampkarze Starsi i Trampkarze Młodsi. Każda 
drużyna ma swojego trenera. Trenerem rocznika 
1999/2000 i Juniorów jest pan Henryk Chmiel, 
rocznik 2001 i młodsi są trenowani przez pana 
Andrzeja Matyska, natomiast Seniorów trenuje pan 
Ryszard Grzesiek. Ze wszystkich 4 drużyn 
największymi osiągnięciami może pochwalić się 
rocznik 1999/2000. Warto przypomnieć zdobycie 
przez tę drużynę V-ce Mistrzostwa Podokręgu Bytom 
w sezonie 2009/2010, na uwagę zasługuje także 
zajęcie IV miejsca w Halowych Mistrzostwach Piłki 
Nożnej Podokręgu oraz historyczne zwycięstwo  
z drużyną Polonii Bytom z wynikiem 2-1 na stadionie 
w Tworogu. Drużyna ta może sie pochwalić również 
zwycięstwem z Ruchem Radzionków na ich własnym 
stadionie z wynikiem 4-0 oraz dwukrotnym 
pokonaniem drużyny Szombierki Bytom na ich 
obiekcie. Bramkarzem rocznika 1999/2000 jest 
Tomasz Karkocha. Obrońcy to: Tomasz Pyka, Paweł 
Sobania, Kacper Żelosko, Adam Zuber i Piotr 
Koliński. Pomocnikami są: Łukasz Chmiel, Kamil 
Kandzia, Kamil Noglik, Patryk Kozub, Mariusz 
Machwic, Mateusz Stańko i Wojciech Rurański, 
natomiast do napastników należą: Michał Gawlik, 
Mateusz Bednorz, Marcel Gruner, Rafał Tomczyk, 
Jan Pipke, i Michał Gliwa.  
 

Kto był najlepszym strzelcem w minionym 
sezonie? Więcej o podsumowaniu sezonu  
w kolejnym numerze „TWG Kuriera”.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

LEKARZ RADZI 
 

Czas świąt to czas biesiadowania  
i zasiadania do pełnego stołu. Zawsze chcemy 
spróbować wszystkich smakowitych potraw. 
Trzeba jednak pamiętać, aby nie doszło do 
objawów przejedzenia takich jak zgaga, czyli 
cofanie się kwasów żołądkowych do gardła, 
pieczenia w gardle, bólu za mostkiem, bolesnego 
odbijania, uczucia „balonu” w żołądku, wzdęć, 
zatrzymania gazów w jelitach i napadów bolesnej 
kolki jelitowej. Co robić, aby do tego nie doszło? 

 
 – Trzeba pamiętać, by jeść powoli i dokładnie 

przeżuwać każdy kęs, nakładać na talerz 
symboliczne ilości potraw i nie popijać tłustych dań 
zimnymi i gazowanymi napojami. Warto również 
spożywać gorące herbatki czerwone, białe i zielone 
zwłaszcza z dodatkiem imbiru, kminku i kopru 
włoskiego, które wzmagają trawienie. Pamiętajmy  
o wypijaniu do 1,5 l. wody mineralnej niegazowanej. 
W trawieniu pomaga także napar z dziurawca, 
rumianku. Na ból kolkowy dobrze działają probiotyki. 
Pracę jelit z kolei reguluje kompot z suszu. Przydatne 
są również przyprawy do potraw tj. majeranek, 
estragon, gorczyca, kminek, pieprz, kolendra, koper, 
anyżek i mięta – mówi lek. med. Małgorzata Sobol-
Kluz z SP ZOZ  Tworóg.  

 
Ulgę przyniesie również zjedzenie garści 

migdałów lub orzechów laskowych. Zaleca się 
lampkę czerwonego wytrawnego wina lub 50 gramów 
wódki żołądkowej gorzkiej lub ziołowego 
Jägermeistra. – Wyłącznie niewielka ilość trunku 
poprawia krążenie w jelitach, przy większej ilości 
nasila niestrawność. Zalecam więc wstrzemięźliwość 
w jedzeniu i piciu oraz dużo spacerów na świeżym 
powietrzu np. z psem – radzi lekarz.  
 

CO MÓWIĄ CIENIE?  
 

W środę 30 listopada w boruszowickiej 
bibliotece dzieci przeniosły się w krainę 
andrzejkowej magii. Był słodki poczęstunek  
i wiele magicznych wróżb. Dlaczego dzieci 
kochają wróżby? – Skłonność do wróżenia jest 
ucieczką od codziennych obowiązków, których 
dzieci także mają sporo, a przy tym okazją do 
świetnej zabawy – mówi bibliotekarka.  
 

Wśród dziewcząt największym powodzeniem 
cieszyły się wróżby dotyczące miłości. W myśl 
przysłowia „św. Andrzej wróży szczęście i szybkie 
zamęście” dziewczyny rywalizowały o pierwszeństwo 
do zamążpójścia w wyścigu butów, a także trafiały 
„strzałą amora” do tarczy z serduszkiem. Gdy na 
dworze zrobiło się ciemno w bibliotece zapanował 
iście magiczny nastrój i rozpoczęło się lanie wosku 
przez dziurkę od klucza. Interpretacja cieni 
pojawiających się na ścianie sprawiła wszystkim 
wielką frajdę. Dużym powodzeniem cieszyły się także 
wróżby numerologiczne. 
 


