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Piątek, 9 maja 2008 
Nr 3, Cena 1zł 

 
Nakład kontrolowany 1000 szt. 

 

Rusza Klub Hobbysty! 
 

W tym numerze pasjonaci dwóch kółek 
pokazują do czego jeszcze może służyć 
rower. 

- STR. 5  

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Ul. A. Krajowej 13 

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

MIKOŁESKA 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 13 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
Ul. Bytomska 64 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
Ul. Zamkowa 

WOJSKA 
Sklep „U Nowaka” 
Ul. Powst. Śl. 64 

BRYNEK 
Sklep Spożywczy 
Ul. Zamkowa 8 

KOTY 
Delikatesy „Bastian” 
Ul. Szkolna 6 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
Ul. Wiejska 48 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
Ul. Zamkowa 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWG KURIER 
XXV Sesja Rady 
Gminy 
- Absolutorium dla Wójta 
- Brawo ZUK! 
- Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
- Strażacy na sesji cd. 

- STR. 4  

 
Kultura BMX 
Rower. Można jeździć nim na 
zakupy, na wycieczkę po lesie. 
Można również>  

- STR. 5  

 
Kulturalnie 
- Kreatywne gimnazjum 
- Wystawa w „szpitolu” 
- Przedszkolaki sadzą drzewa 
- Na bieżąco ze szkół 

- STR. 7  

Na bieżąco 
- Dworzec widmo 
- Zlot motocyklowy 
- Kontenery w Tworogu 
- Zbiórka sprzętu elektronicznego 
- Terminarz rozgrywek 

- STR. 10  

Sport 
- LKS ORZEŁ KOTY 
- Nasze Derby 

- STR. 12 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

Już po raz trzeci mamy przyjemność spotkać się 
z Wami na łamach naszego miesięcznika. 
Dziękujemy za celne uwagi dotyczące naszej gazety. 
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze, jest 
to pierwsze wydanie, które wymaga od was drobnej 
opłaty. Ta symboliczna złotówka umożliwi nam 
korzystanie z profesjonalnej drukarni.  
 

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz 
przedsiębiorców naszej Gminy postanowiliśmy 
umożliwić zamieszczanie reklam i ogłoszeń w TWG 
Kurierze. Cennik jest dostępny na naszej stronie 
internetowej www.twgkurier.pl oraz w siedzibie 
wydawcy - Gminnym Ośrodku Kultury. 
 

W związku z powstaniem Klubu Hobbysty 
chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które 
zechciały pochwalić się swoimi zainteresowaniami. 
Czekamy na kolejnych hobbystów, którzy zarażą nas 
swoją pasją. 
 
Zachęcamy do lektury i współpracy! 
 

 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

 

 
Spis treści 
 
LISTONOSZ>>>>>>.>>>>..>>>>>..s.3 
 
SESJA>>>>>>>....>>>>>>>>>>...s.4 
- XXV Sesja Rady Gminy 
- Absolutorium dla Wójta 
- Brawo ZUK! 
- Plan zagospodarowania przestrzennego 
 
HOBBYSTA>>>>>>>>>>>>>>>>..s.5 
- Kultura BMX 
 
GMINA POD LUPĄ>>>>>>>>>>>>>..s.6 
- Nadleśnictwo edukacyjnie 
 
KULTURALNIE>>>>>>>>>>>>>>>s.7 
- Kreatywne gimnazjum 
- Wystawa w „szpitolu” 
- Przedszkolaki sadzą drzewa 
- Na bieżąco ze szkół podstawowych 
 
NA BIEŻĄCO>>>>>>>>>>...>>>......s.10 
- Dworzec widmo 
- Zlot motocyklowy 
- Kontenery w Tworogu 
- Zbiórka sprzętu elektronicznego 
- Terminarz rozgrywek 
 
SPORT>>>>>>>>>>>>>.>>>>>s.12 
- LKS ORZEŁ KOTY 
- Nasze Derby 

 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Damian Potempa – Redaktor sportowy 

Marcin Musioł – Dziennikarz terenowy / Fotoreporter 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Klaudia Szostak, Justyna Cesarz, Joanna John 

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

 
W uzupełnieniu artykułu z poprzedniego numeru 

Kuriera o znanym bramkarzu tutejszego klubu  
śp. Alfonsie Potempa, przekazuję zdjęcie ówczesnej 
drużyny KS Kolejarz Tworóg. Na załączonym zdjęciu 
stoją od lewej kapitan drużyny Herbert Szwinge, 
następnie bramkarz Alfons Potempa, rezerwowy 
bramkarz Jerzy Brol, następnie Eryk Marschollek, 
Fryderyk Grzesiek, Alfred Chmiel, Walter Sander, 
Edward Chmiel, Henryk Ziaja, Ernest Deja i Paweł 
Wiatrek. 

 
Zdjęcie zrobiono na nowym boisku przy ulicy 

Kotowskiej, za ostatnimi zabudowaniami po lewej 
stronie drogi. 

Gerard Caus 
 

--- 
 

SPROSTOWANIE 
 
 W ostatnim wydaniu TWG Kuriera podaliśmy 
błędną datę ślubu państwa Kwaśnioków. 
W rzeczywistości chodziło o rok 1948, a nie 1968. Za 
pomyłkę pisarską serdecznie przepraszamy 
Jubilatów! 
 

--- 
 

PRZEŻYŁEM Z TOBĄ TYLE 
LATF 

 
W środę 30 kwietnia odbyło się uroczyste 

wręczenie medali Jubilatom, którzy ponad 50 lat 
temu zawarli związek małżeński w naszym Urzędzie.  
 

W Sali Ślubów Urzędu Gminy zgromadziło się  
13 par, które w latach 1956 - 1957 złożyły w tym 
miejscu uroczystą przysięgę. Tym razem zamiast 
przysięgi złożyli sobie podziękowania za zgodne, 
szczęśliwe i trwałe pożycie małżeńskie. 
 

Aby miłość, radość, zdrowie, szczęście 
i przeznaczenie było zawsze obecne w waszym 
wspólnym życiu - życzyła Jubilatom Przewodnicząca 
Rady, Pani Maria Łukoszek - Jesteście Państwo 
wzorem dla młodych, którzy bardzo szybko 
podejmują decyzję o rozstaniu. 
Wzruszeni małżonkowie zostali odznaczeni 
medalami, otrzymali dyplomy Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz kwiaty. Najcenniejsze były jednak 
ciepłe słowa i szczere wyrazy szacunku. Jesteście 
dla mnie bohaterami - powiedział Wójt Gminy 
Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Po uroczystości Jubilaci zostali zaproszeni na 
przyjęcie do Dworku Myśliwskiego w Brynku. 
 

Foto. Nasi Złoci Jubilaci. 

Napisz do nas: twgkurier@poczta.fm 

TWG LISTONOSZ 
UZUPEŁNIENIE 
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KURIER 

XXV SESJA RADY GMINY 
 

W dniu 21 kwietnia 2008r. odbyła się XXV sesja 
Rady Gminy. Rada Gminy podjęła na sesji  
19 uchwał. Pełny tekst uchwał mogą Państwo 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/  
 

Radni wysłuchali również sprawozdania 
z działalności ZUK Tworóg Sp. z o.o. oraz 
sprawozdania z działalności Ośrodka Zdrowia. Na 
sesji poruszono między innymi temat stanu 
czytelnictwa w gminie. Przedstawiono także plany 
inwestycji i remontów w Gminie Tworóg 
finansowanych z budżetu Starostwa Powiatowego 
w roku 2008.  
 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
 

Już od 19 marca radni pracowali nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007. 
Najpierw Komisja Rewizyjna przeanalizowała 
dochody i wydatki Gminy oraz omówiła wynik 
finansowy za rok 2007. Komisja Rewizyjna oceniła 
pozytywnie starania Wójta i jego pracowników. 
W kwietniu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: 
Budżetowej, Komunalnej, Rozwoju i Społecznej. 
Radni zadawali pytania Wójtowi, który wyjaśniał 
i tłumaczył wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji 
budżetu przyjętego na początku 2007 roku. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 
również wydała pozytywną opinię do wykonanego 
budżetu. Na sesji radni głosowali jednogłośnie  
za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 
2007. 
 

BRAWO ZUK! 
 

Z przedstawionego na sesji sprawozdania 
z działalności ZUK Tworóg Sp. z o.o. wynika, że 
Spółka osiągnęła najlepszy wynik finansowy od 
momentu powstania. Głównym powodem wzrostu 
przychodów była duża ilość wykonywanych przez 
Zakład zleceń oraz poszerzenie gamy usług. 
 

ZUK obecnie zatrudnia 50 osób z czego 76% to 
pracownicy fizyczni. Kadra kierownicza stanowi 4% 
zatrudnionych. Pozostała część załogi to pracownicy 
administracyjni oraz nadzór administracyjno- 
techniczny. Jeśli ilość prac zlecanych firmie będzie 
nadal wzrastać, planowane są kolejne przyjęcia 
pracowników. 
 

W roku 2007 ZUK zakupił koparko-ładowarkę 
Fermec oraz samochód asenizacyjny Volvo.  

Zakład uruchomił także dla swoich klientów 
możliwość podawania odczytu stanu licznika drogą 
internetową www.zuk.tworog.wer.pl. 
 

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2008, 
jakie stawia sobie Zarząd Spółki to przede wszystkim 
wykonanie sieci wodociągowej Boruszowice Osiek, 
przygotowanie dokumentacji sieci wodociągowej  
ul. Strzelecka oraz dokumentacji sieci kanalizacyjnej 
Nowa Wieś, zakup samochodu osobowo- 
towarowego, agregatu prądotwórczego i rębaka  
do gałęzi. 
 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
 

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmniejszenia 
obszaru opracowywanego planu zagospodarowania 
przestrzennego o część terenów w Brynku 
i Tworogu. Głównym powodem zmian były zgłoszone 
uwagi, które znacznie opóźniłyby proces 
zatwierdzenia nowego planu. Prawie 90% uwag, 
które wpłynęły do Urzędu, dotyczyło wyłączonych 
terenów.  
 

Decyzja Rady o wyłączeniu konfliktowego 
obszaru przyspieszy prace nad przyjęciem planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg. 
Plan miejscowy jest niezbędny do podjęcia 
jakichkolwiek inwestycji w naszej Gminie. Obecnie 
wszelkie inwestycje wymagające wydania 
pozwolenia na budowę, poprzedzone są długotrwałą 
i skomplikowaną procedurą uzyskania 
indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. Po 
zatwierdzeniu nowego planu procedura ta będzie 
uproszczona. Inwestor będzie występował tylko 
o wydanie wypisu i wyrysu z planu, które otrzyma do 
tygodnia od dnia złożenia wniosku.  
 

Uchwałę wraz z mapką opublikowano na stronie 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

STRAŻACY NA SESJI CD. 
 

Nawiązując do artykułu z poprzedniego numeru 
Kuriera, informujemy, że sprawa zakupu węża 
hydraulicznego została rozpatrzona pozytywnie. 
Komisja Budżetowa po wysłuchaniu argumentów 
przedstawiciela OSP Tworóg wydała pozytywną 
opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany 
w budżecie Gminy, który zakładał przeznaczenie 
7 850zł na zakup węża hydraulicznego. Na sesji 
radni przychylili się do opinii Komisji i przyjęli 
uchwałę. 

TWG SESJA 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

KULTURA BMX 
 

Rower. Można jeździć nim na zakupy, na 
wycieczkę po lesie. Można jeździć nim do szkoły jak 
i do pracy. Nie wszyscy jednak używają tego środka 
transportu do tych właśnie celów. Są osoby, które na 
rowerze skaczą, obracają się, czy wręcz „tańczą” 
wyczyniając najróżniejsze akrobacje.  

 
W naszej gminie jest grupa młodych ludzi 

głównie z Tworoga, Brynka i Nowej Wsi Tworoskiej,  
a także z Wojski. Są to bardzo skromne osoby 
chcące pozostać anonimowymi. Tych właśnie ludzi 
zjednoczyła wspólna pasja do rowerów. Co prawda 
nie są to zwykłe rowery rekreacyjne, a wyczynowe 
BMX-y i Duale. Główna różnica między nimi to 
średnica koła. Dla BMX to około 20”, a felga 
wykonana jest ze stali. W Dualu średnica koła to od 
24 – 26”, a felgi są aluminiowe. Różnice w sprzęcie 
biorą się ze specyfiki wykonywanych na nich tricków. 
BMX nadaje się bardziej do tzw. jazdy street 
(polegającej na wykorzystaniu elementów 
architektury miejskiej) czy na rampie. Duale to rowery 
służące raczej do jazdy po terenie i do wykonywania 
skoków na tzw. hopach (coś w rodzaju skoczni). 
 

Nasi bohaterowie tą odmianą sportu 
zafascynowali się poprzez podpatrywanie starszych 
kolegów jak i przez Internet. Odwiedzali też różnego 
rodzaju imprezy związane z tym sportem (Festiwal 
Sztuki Ulicy w Radzionkowie czy Freeridowa Masa 
Krytyczna). Na swój sprzęt musieli zapracować sami. 
Jak to zazwyczaj bywa, początki były ciężkie. Uczyli 
się skoków z wysokich krawężników, aby z czasem 
podglądać swoich idoli takich jak Matt Hoffman, Dave 
Mirra, czy pochodzącego z Poznania Wojtka Gola. 
Na dzień dzisiejszy mogą się pochwalić sporą ilością 
tricków: No Footer, Willy, Manual, Stoopie czy Bunny 
Hop. 
 

Jak sami mówią tricków nie uczą się wyłącznie 
z filmów czy zdjęć. Często spotykają się z innymi 
ekipami z Tarnowskich Gór czy Wojski i wymieniają 
się doświadczeniami. Fani ekstremalnej jazdy na 
rowerze są bardzo otwarci i chętni do pomocy. 
Pomagali im poskładać rowery i podpowiadali, które 
części są warte kupna. Z dostępem do sprzętu nie 
mieli większego problemu - już sklepy rowerowe 
w Tarnowskich Górach są całkiem nieźle 
zaopatrzone. 
 

Ponieważ grupa składa się z około dziesięciu 
chłopaków mają oni nadzieje, że artykuł ten zachęci 
większą liczbę ludzi do uprawiania tego sportu. 
Szczególnie mile widziane są dziewczyny. Zazwyczaj 
płeć piękna jest mniej zafascynowana sportami 
 

ekstremalnymi, ale być może w naszej gminie nie 
będzie to regułą. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą 
dyscypliną sportu może nawiązać kontakt z naszymi 
bohaterami przez maila andrew-88@wp.pl. 
 

To wszystko wygląda bardzo ładnie i przyjemnie. 
Należy pamiętać jednak, że jest to sport 
niebezpieczny i należy włożyć sporo pracy i czasu 
aby osiągnąć pewien poziom. Aby zmniejszyć ryzyko 
należy prowadzić dosyć aktywny styl życia. 
Wykonywać wiele ćwiczeń i uprawiać inne sporty. 
Najważniejsze są jednak ochraniacze - podstawa to: 
kaski, ochraniacze na piszczele i rękawice. Pomimo, 
iż nasi wyczynowcy stosują te zabezpieczenia 
nieuniknione są urazy. Najczęstsze z nich to: 
potłuczenia piszczeli, nadwerężone nadgarstki, 
stłuczone łokcie i kolana. Kiedyś Matt Hoffman 
opowiadał o wszystkich swoich złamaniach, 
potłuczeniach, operacjach i urazach po czym 
zakończył zdaniem „... jeśli cię to nie przeraża to 
jesteś urodzony do tego sportu”. Poza urazami ciała 
często niszczy się sprzęt więc należy mieć 
świadomość, że dyscyplina ta wiąże się z ciągłymi 
inwestycjami. 
 

Nie wszystko jednak zawsze układa się po 
naszej myśli. Nasza grupa zdobyła zezwolenie 
w Urzędzie Gminy na usypanie hopy. Pomimo, że 
odbyło się wszystko legalnie ktoś nieustannie ją 
niszczył. Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu tego 
artykułu zaprzestanie się wandalizmu rzeczy, w które 
ktoś wkłada tyle czasu i wysiłku. 

 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na 
stronę internetową www.pinkbike.com. Można tam 
znaleźć wiele ciekawostek dotyczących sportów 
rowerowych jak i filmiki naszych bohaterów. 
Serdecznie zachęcamy również do jazdy na rowerze. 
Nawet jeśli nie przybiera ona ekstremalnej formy. 

 
Damian Potempa 

Foto. Jazda na rowerze może być efektowna. 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

NADLEŚNICTWO 
EDUKACYJNIE  

Z Andrzejem Stocesem i Waldemarem 
Pańczykiem z Nadleśnictwa Brynek, umówiłem 
się telefonicznie na godzinę jedenastą. Pogoda 
dopisywała. Nadleśniczy, Andrzej Stones wskazał 
mi krzesło przy długim stole. Usiedliśmy. 
 
M.M: Mam do Pana kilka pytań. Pierwsze dotyczy 
ścieżki edukacyjnej, co Pan mi może o niej 
powiedzieć? 
A.S: Początek pomysłu to rok 1999. Przy okazji 
remontu nadleśnictwa pojawił się pomysł jak 
zagospodarować obiekt, który się znajduje w pobliżu 
nadleśnictwa, starą stodołę. Stan techniczny był 
fatalny, więc decyzja szła albo w kierunku rozbiórki 
obiektu, albo znalezienia jakiegoś ciekawego 
pomysłu zagospodarowania. Postanowiliśmy zrobić 
z tego ekspozycję łowiecko-przyrodniczą. I to był 
początek całego pomysłu. W następnych latach 
zorganizowaliśmy w pobliżu nadleśnictwa 
profesjonalną ścieżkę edukacyjną. Później 
poszerzyliśmy to o szkółkę leśną w Brzezince i na 
stawach koło Połomii. No i funkcjonuje to już 9 lat. 
Jak się okazało przerosło to nasze najśmielsze 
oczekiwania. 
 
M.M: Pomysł cieszy się popularnością? 
A.S: Tak! I to, mówiąc szczerze, bez dodatkowego 
nagłaśniania> Samo się zareklamowało. Codziennie 
mamy grupę zwiedzającą, autobus pełen dzieci 
i młodzieży. Tak, że pomysł się spodobał i jesteśmy 
z tego zadowoleni. 
 
M.M: Jakie są tutaj najciekawsze zwierzęta, 
najrzadsze okazy? 
A.S: O! Proszę Pana! Mamy praktycznie wszystko, 
co występuje w Polsce, łącznie z gniazdami orłów. 
Ale nie powiem gdzie (uśmiech zagościł na twarzy 
Pana Andrzeja). Wtajemniczeni wiedzą... 
 

M.M: Domyślam się. 
A.S: Nie chciałbym żeby były niepotrzebnie 
niepokojone (śmiech). A najrzadsze, to z rodziny 
pajęczaków, ale to nie jest medialne. 
 
M.M: RozumiemF Są jakieś zagrożenia dla 
zwierząt? 
A.S: Proszę Pana, nadzwyczajnych zagrożeń dla 
zwierząt nie ma. Są jedynie okresy kiedy zwierzyna 
mocniej się stresuje. Tu trzeba godzić pewne 
skrajności. Czynnikiem stresującym, nie ma co 
ukrywać, mogą być ludzie. Okres zbierania jagód, 
grzybów. Koniec sierpnia, wrzesień, październik. 
Natomiast jakieś choroby na szerszą skalę to raczej 
 

rzadkość. Chociaż istnienie wieczne zagrożenie 
związane z wścieklizną, ale nie na jakąś wielką 
skalę, którą mogłaby wychodzić poza normę. 
 
M.M: A jakiś problem z kłusownikami? 
A.S: Nie na miarę przekraczającą normę. Teren 
Śląska nie miał nigdy tradycji kłusowniczych. 
 
M.M: Czy macie jakieś plany inwestycyjne na rok 
2008, coś takiego na miarę ścieżki edukacyjnej? 
W.P: Ona tam jest. Zrealizowana zgodnie 
z założeniami jakie były przyjęte na początku. Na 
dzień dzisiejszy to jest jej pielęgnacja. 
A.S: To z czego musimy sobie zdawać sprawę to to, 
że doszliśmy praktycznie do kresu możliwości 
z punktu widzenia organizacyjnego. Są okresy kiedy 
codziennie przyjeżdża autobus pełen dzieci czy 
młodzieży, którymi muszą się zająć pracownicy. To 
jest niejako kres możliwości organizacyjnych. Póki 
co, koncentrujemy się na tym, co już mamy.  
W.P: Problemem jest również skala zniszczeń 
z jakimi się spotykamy. W momencie w jakim 
zakładaliśmy ścieżkę nie przewidzieliśmy, że co roku 
część elementów musimy wykonać na nowo. 
 
M.M: Czyli mówią Panowie o wandalizmie. 
A.S: Oczywiście! Spotykamy się z niszczeniem tablic, 
ławek, wiaty, wieży widokowej w dalszej części 
ścieżki edukacyjnej> Praktycznie co roku podlega to 
dewastacji. 
 
M.M: I to się dzieje w okresie, kiedy przyjeżdżają 
grupy turystyczne? 
A.S: Na to nie ma reguły. Ścieżkę odwiedzają setki 
osób, dlatego szkoda przerywać przedsięwzięcie 
z powodu jednego, czy drugiego łobuza. 
To co jeszcze jest specyficzne dla naszego 
nadleśnictwa to duże zagrożenie pożarowe. 
W.P: Są trzy kategorie zagrożenia pożarowego, my 
należymy do pierwszej z nich. 
 
M.M: Ile jest helikopterów? 
A.S: Od trzech lat dwa, wcześniej był jeden. 
Wypracowaliśmy sprawny system monitoringu 
i zwalczania pożarów. Trzeba pamiętać, że jest to 
zagrożenie stałe. Ostatnie lata były stosunkowo 
spokojne. 
W.P: To było do kilkudziesięciu pożarów, z tym, że 
średnia powierzchnia pożaru wynosi do 50 arów, 
czyli niewiele. Szybkie reagowanie jest możliwe 
dzięki sprawnemu  systemowi wykrywania 
i zwalczania z użyciem śmigłowców. I tym się 
szczycimy. Praktycznie ostatni wielki pożar mieliśmy 
w roku 1993 i wtedy spaliło się aż 16 hektarów. 
 
Bardzo Panom dziękuję za rozmowę.  
Rozmawiał Marcin Musioł 
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KREATYWNE GIMNAZJUM 
 

Gimnazjum w Brynku to szkoła, w której 
wysoka jakość pracy jest budowana poprzez 
stwarzanie warunków do podejmowania 
inicjatyw pedagogicznych oraz działań 
służących rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
uczniów. 
 

W tym numerze zaprosiliśmy do współpracy 
uczniów z Gimnazjum. Młodzi „dziennikarze” 
zgodzili się opowiedzieć nam o swojej szkole.  
 

Jako jednej z wielu uczestniczek koła 
dziennikarsko-teatralnego organizowanego 
w Gimnazjum w Brynku, zadano mi ostatnio 
pytanie brzmiące następująco: „ Dlaczego zajęcia, 
na które uczęszczasz są twórcze i kreatywne?” Na 
odpowiedź miałam trochę czasu, więc pierwszą 
rzeczą, którą zrobiłam po przyjściu do domu było 
sprawdzenie słownikowego znaczenia słów: 
twórczy i kreatywny. Znalazłam!  

 
Teraz spokojnie mogę dopowiedzieć, że cała 

twórczość i kreatywność naszych spotkań polega 
przede wszystkim na tym, w jakiej formie się one 
odbywają. Kiedy wchodzimy do klasy 
polonistycznej na ósmej lekcji w czwartek, stoliki 
najczęściej są już odsunięte pod ścianę. Stajemy 
w kole i w tym momencie wszystko się zaczyna. 
Raz są to drzewa, których rozwój, a następnie 
obumieranie mamy zilustrować tylko przy pomocy 
własnych ciał, innym razem zostajemy podzieleni 
na grupy i naszym zadaniem jest ożywienie 
wybranego przez Panią Annę Rogalę-Goj  obrazu 
malarskiego. Kiedy indziej mamy pokazać 
w postaci scenki pantomimicznej maski 
przybierane przez ludzi, a jeszcze innym razem 
musimy zgrać ruchy naszych ciał z muzyką 
(interpretując ją w dowolny sposób). Czasami 
wychodzimy na dwór posłuchać śpiewu ptaków, 
popatrzeć na drzewa rosnące w parku czy też po 
prostu przejść się na spacer i pooddychać świeżym 
powietrzem. Nawet to, tak proste i wydawałoby się 
zwyczajne, jest twórcze i pobudza do kreatywnego 
myślenia.  

 
A teraz sami powiedzcie, czyż nasze spotkania 

nie są twórcze i kreatywne?  
 

Klaudia Szostak, klasa II d 
 

Po zakończeniu lekcji udałam się do sali nr 2, 
gdzie miało się rozpocząć koło dziennikarsko- 
teatralne. Po wejściu do klasy uważnie słuchałam, 
co będzie przedmiotem naszego zainteresowania. 

Z zaciekawieniem rozejrzałam się wokół 
i zauważyłam, że na twarzach moich koleżanek 
i kolegów zagościł uśmiech, co oznaczało entuzjazm 
dla wykonania pierwszego zadania. Polegało ono na 
tym, że mieliśmy prowadzić pojedynek na miny. 
Wszyscy zaciekle walczyli, nawet nasza polonistka 
wzięła udział w tej zabawie. Zwyciężczynią okazała 
się Monika Ziaja z II d. Po nagrodzeniu jej brawami 
czekaliśmy na ciąg dalszy.  

 
Kolejnym punktem było przygotowanie etiud 

pantomimicznych do muzyki. Po zaprezentowaniu się 
na środku sali dyskutowaliśmy przez chwilę na temat 
tego, jak poradziły sobie poszczególne grupy, 
wysłuchaliśmy uwag, pochwał i wskazówek 
prowadzącej. Mogliśmy więc przystąpić do 
najważniejszego zadania, zilustrowania „masek dnia 
codziennego”, czyli tych póz, które przybieramy 
w kontaktach z innymi. Wybraliśmy kilka masek: 
agresji, pewności siebie, obojętności, jako te, które 
posłużą do stworzenia spektaklu pantomimicznego. 

 
Na zakończenie zajęć ustawiliśmy się w kole, by 

wyrazić opinie o zajęciach poprzez kończenie zdania: 
„Te zajęcia były dla mnie>” Kończyliśmy podobnie, 
wielokrotnie powtarzały się określenia: „Świetna 
zabawa”, „spoglądanie na świat z innej perspektywy”. 
Czego uczą zajęcia koła dziennikarsko-teatralnego? 
Przede wszystkim twórczego myślenia, kształtowania 
wyobraźni, odpowiedniego poruszania się na scenie. 
Tutaj mogę na nowo odkrywać tajemnice świata 
i poznawać wartości ważne dla człowieka. Problemy, 
które poruszamy są nam bliskie. Uważam, że 
pozostali członkowie koła teatralnego podzielają moje 
zdanie. 
 

Justyna Cesarz z klasy II a 

Foto. Przed wejściem do Polskiego Radia. 

KULTURALNIE 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

WYSTAWA W „SZPITOLU”  
 

Dwudziestu twórców, również spoza gminy 
Tworóg wystawiło swoje prace na pierwszej 
wystawie rękodzieła w Tworogu. Organizatorzy, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tworogu, zaznaczają, że mają nadzieję na 
kontynuację przedsięwzięcia w przyszłym roku. 

Foto. Gimnazjum na antenie. 

W dniu 11.03.2008r. nasz zespół kółka 
dziennikarskiego Gimnazjum w Brynku odwiedził 
znane każdemu Polskie Radio Katowice. Wszyscy ze  
zniecierpliwieniem czekali na ten wyjazd. Po dotarciu 
na miejsce, zwiedziliśmy budynek radia i  poznaliśmy 
jego całą historię. Pani przewodnik, redaktor Anna 
Musialik opowiedziała nam o sygnale, który pierwszy 
raz w odbiornikach słuchaczy zabrzmiał w 1927 roku. 
Był to dźwięk kowadła, w które się uderzało. Byliśmy 
oprowadzani po wielu pomieszczeniach, w których 
dowiadywaliśmy się o ich przeznaczeniu i o tym,  co 
się w nich znajduje. W jednym z nich zobaczyliśmy 
ogromny zbiór płyt z utworami wielu wykonawców.     

 
Gdy tak przechodziliśmy korytarzami, nie można 

było nie zauważyć dużej ilości obrazów wiszących na 
ścianach. Weszliśmy do pomieszczenia, gdzie Pan 
Józef Skrzek właśnie kończył nagrywanie swojej 
audycji. Oczywiście nie mogło się obejść bez 
grupowego zdjęcia, które uwieczniło to spotkanie. 
 

W innym studiu usłyszeliśmy bardzo znajomy 
głos prezentera muzycznego - Mariusza Masiarka. 
Była także na antenie ,, chwila dla naszego 
gimnazjum”. Przy odrobinie szczęścia, każdy kto 
słucha Radia Katowice, mógł dowiedzieć się kilku 
rzeczy o naszej szkole. Była to niepowtarzalna i być 
może jedyna okazja wystąpienia w radiu. Dla 
wszystkich uczestników wycieczki ten wyjazd był 
ogromnym przeżyciem, które na długo zachowa się w  
pamięci.  
 

Joanna John z klasy II a 
 

Wystawę otwarto dla zwiedzających w weekend, 
26 i 27 kwietnia w „Szpitolu” w samym centrum 
Tworoga. Ekspozycja była otwarta w sobotę od 17 do 
19, a w niedzielę  od 10:30 do 19. Wystawa cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. Przyszło znacznie 
więcej osób, niż przewidywano, co napawa 
organizatorów optymizmem i nadzieją, że  
w przyszłym roku znajdzie się równie wiele osób 
chętnych do współpracy.  
 

Foto. Każdy z wyrobów to powód do dumy jego autora. 

Na ścianach Izby Regionalnej znalazły się 
obrazy malowane farbami akrylowymi, plakatowymi 
i akwarelami, hafty wykonane różnymi technikami  
i kartki okolicznościowe. Pojawiły się również 
wyroby szydełkowe, „sztrykowane” i  kroszonki.  
Dużym powodzeniem cieszyły się wyroby z bibuły 
oraz ceramika. Część wystawianych prac znalazła 
nabywców. Twórcy pochodzą z różnych 
miejscowości, kroszonki powstały w Strzybnicy, 
wyroby bibułkarskie z Glinicy obok Lublińca,  
a akryle w Zbrosławicach. Niektórzy  
z odwiedzających, ośmieleni ekspozycją przyznali  
z dumą, że posiadają w domu podobne wyroby 
wykonane własnoręcznie. Być może w przyszłym 
roku również ich prace znajdą się w Izbie 
Regionalnej. 
 

Miejsce wystawy, tworoski „szpitol” to eksponat 
sam w sobie. Zabytkowy budynek to dawny dom 
pomocy społecznej. Został wybudowany w 1826 
roku przez księcia Adolfa Friedricha zu Hohenlohe-
Ingelfingen. Wystawa tematycznie nawiązywała do 
tradycji przodków, kiedy rękodzieło było podstawą 
produkcji. Dziś w czasach produkcji masowej, 
rękodzieło nabiera wyjątkowego znaczenia. Jest 
przedmiotem nie tylko oryginalnym  
i indywidualnym, ale przede wszystkim 
niepowtarzalnym, dlatego, według organizatorów 
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NA BIEŻĄCO Z SP  
 
TWORÓG 

30 kwietnia przedstawiciele szkoły byli na 
spotkaniu szkół noszących imię Powstańców 
Śląskich i Wojciecha Korfantego w siedzibie 
zespołu „Śląsk” w Koszęcinie.  

 
W maju szkoła rozpocznie realizację projektu 

językowego „Wir lernen deutschen 
Bunderslander kennen”, pod polskim hasłem 
„Wirtualna wycieczka po Niemczech”. Celem 
przedsięwzięcia będzie m.in. zgłębienie wiedzy 
krajoznawczej na temat Niemiec i zdobywanie 
kompetencji komunikacyjnych. Projekt jest 
adresowany do szkół gminy Tworóg i Krupski 
Młyn.  
 
BORUSZOWICE 

14 kwietnia odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Baśni Braci Grimm. Szkoła Podstawowa 
zamieniła się w baśniową krainę, a uczniowie 
stali się bohaterami różnych bajek i uczyli się 
w bajecznych klasach. Zadaniem uczniów było 
rozwiązanie testu, który sprawdzał wiedzę na 
temat biografii braci Grimm oraz z zakresu 
znajomości baśni tych autorów. Zaproszeni 
goście stali się widzami pantomimy „Czerwony 
Kapturek” oraz Pokazu Mody Baśniowej. 

 
17 kwietnia uczniowie wzięli udział 

w Przeglądzie Zespołów Artystycznych, który 
odbył się w MDK w Tarnowskich Górach.  
II miejscem nagrodzono grającą na skrzypcach 
Ewę Doleżych. Wyróżnienia otrzymali Szymon 
Nitka i Urszula Gołkowska, którzy w pięknym 
stylu zatańczyli walca angielskiego oraz polkę.   

 
18 kwietnia w ramach zajęć pozalekcyjnych 

uczniowie wyjechali na spotkanie z zuchami do 
Bytomia. Tego samego dnia chętni uczniowie 
wzięli udział w zajęciach koła turystycznego, 
które będzie działało w SP w Boruszowicach 
przy współpracy z PTTK. 

 
22 kwietnia 2008 roku w Szkole 

Podstawowej w Boruszowicach odbyła się 
prezentacja dokonań uczniów z okazji Dnia 
Ziemi. Przedstawiono prace wykonano od 
października do kwietnia w ramach projektu 
„Uczeń z klasą”. Projekt obejmował trzy zespoły: 
Pomagam innym, Jestem twórcą, Badam świat.  
Zadaniem zespołów było napisanie projektu, 
w ramach którego podejmowano kolejne zadania 
i opisywano je na stworzonych przez uczniów 
blogach. Zespoły działały w szerokim zakresie, 
ale priorytetem było badanie, opisywanie 
i pomaganie w sprawowaniu opieki nad 

Starorzeczem, czyli zaniedbaną rzeką nieopodal 
szkoły.  

 

warto go chronić i pokazywać światu. Przychylnie  
o pomyśle promocji rękodzieła wypowiedział się 
również z-ca wójta i sekretarz gminy, Teodor 
Dramski. 
 

Prace, które znalazły się w Izbie Regionalnej 
zostały wykonane w większości przez amatorów 
zajmujących się rękodziełem w wolnych chwilach  
w ramach relaksu. Są to przedmioty użytkowe  
i dekoracyjne, wszystkie wykonane metodą 
tradycyjną. Niektóre z nich śmiało mogą służyć jako 
prezent lub upominek np. gliniane aniołki czy korale. 
Organizatorzy dziękują wszystkim wystawcom  
za udostępnienie wyrobów i żywe zaangażowanie. 

 
PRZEDSZKOLAKI SADZĄ 
DRZEWA 
 

25 kwietnia w Gminnym Przedszkolu 
w Boruszowicach odbyły się obchody „Dni lasu”. 
Dzieci spotkały się z przedstawicielami Technikum 
Leśnego i wspólnie odkrywali tajemnice lasu. Część 
edukacyjna przebiegała w czterech grupach, każda 
dotyczyła innego zagadnienia.  

Foto. Przedszkolaki sadzą drzewa. 

Przedszkolaki poznały króla lasu, jelenia; „męża 
sarny”, czyli byka; zobaczyły ślady zająca i lisa. 
Wyjaśniono im dlaczego niektóre drzewa iglaste 
gubią swoje igły i co lubi jeść sikorka. Zajęcia odbyły 
się na świeżym powietrzu, w parku przy przedszkolu. 
Goście z Technikum Leśnego z pewnością 
zauważyli, że ich słuchacze doskonale orientują się 
co w trawie piszczy. Po wyedukowaniu dzieci, 
nadeszła pora sadzenia drzew. Przedszkole dostało 
ich aż 30, wśród nich dąb, pigwowiec, klon, jaśmin  
i wierzba. Na koniec czekał na dzieci odpoczynek  
i słodka niespodzianka, czyli zielony deser. 
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DWORZEC WIDMO 
 

O dworcu w Brynku słyszałem parę rzeczy: 
„nic tam nie ma“, „to nie jest dworzec“, „totalna 
degradacja“ itd. Chciałbym jeszcze powiedzieć, 
że wcześniej nie miałem pojęcia, że takowy 
dworzec w ogóle istnieje.  
 

Docierając na miejsce ujrzałem obraz nędzy 
i rozpaczy> To co kiedyś można było 
z powodzeniem nazwać dworcem kolejowym, teraz 
jest tylko lekkim podwyższeniem dla wątpliwych 
pasażerów. Nikt bowiem nie chciałby w zimie tam 
wysiadać, kiedy na dworze jest ciemno, a żadna 
latarnia nie świeci. Dodatkowo na pasażerów czekają 
pułapki takie jak np. półmetrowe dziury, które musiały 
być kiedyś studzienkami, a po skutecznej interwencji 
złomiarzy zostały bez klap.  
 

Zastanowiła mnie tylko świeżo odmalowana na 
biało-niebiesko tablica z nazwą dworca, dumnie 
głosząca: „Tworóg - Brynek“. Ledwo się trzymała, ale 
była odnowiona. Pytanie: dlaczego? 
 

Wróciłem do domu, wszedłem na stronę główną 
PKP i sprawdziłem listę stacji po drodze do 
Tarnowskich Gór. Zgodnie z moimi podejrzeniami 
stacja tam była! Czyli ta pozostałość epoki kolei jest 
nadal uznawana za dworzec kolejowy i podmiejskie 
pociągi muszą się tam zatrzymywać! 
 

Widziałem już wiele zniszczonych dworców> 
A Tworóg - Brynek jest w ścisłej czołówce> 
 

 

W dniach od 9 do 10 maja (piątek, sobota)  
na terenie ośrodka wypoczynkowego Brzeźnica 
odbędzie się zjazd członków Klubu Motocyklowego 
„INVADERS” z Bytomia. Organizatorzy przewidują, 
że do Brynka przyjedzie około 300 maszyn. 
Wszystko zależy od pogody - mówi „Gidzia”, prezes 
Klubu - jeśli pogoda dopisze, to będzie nas 
z pewnością więcej.   
 

Impreza będzie miała charakter zamknięty. 
W sobotę o godzinie 12 przewidziany jest przejazd 
motorów z Brynka do Pyskowic. Na pyskowickim 
rynku będzie można podziwiać pojazdy biorące 
udział w konkurencjach motocyklowych. 
Organizatorzy zdobyli wszystkie konieczne 
pozwolenia, w tym zgodę Burmistrza Pyskowic  
oraz Straży Miejskiej. 
 

To nie jedyny zjazd, zaplanowany w tym roku 
w Ośrodku. Od 6 do 9 czerwca na „Brzeźnicy” 
odbędzie się ogólnopolski zlot caravaningowy,  
a 6 września Klub Nowofundlanda chce 
zorganizować w Brynku wystawę psów tej rasy. 
 

ZLOT MOTOCYKLOWY  
W BRYNKU - BRZEŹNICY 
 

W Polsce choppery, pomimo popularności marki 
Harley-Davidson, nie cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Jest to spowodowane głównie 
małą dostępnością części i kosztami, które przy 
polskich zarobkach, są dosyć duże. Dodatkowo 
choppery z długim przodem niespecjalnie sprawdzają 
się w przypadku dróg krętych lub nienajlepszej 
jakości. Poniższy przykład pokazuje, że nie jest  
to jednak do końca prawda> 

Foto. Czy to można nazwać dworcem? 

Foto. „Harlej mój, to jest to... kocham go” 

Znasz inne takie miejsca w naszej Gminie? 
Koniecznie napisz do nas! 
twgkurier@poczta.fm  
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WÓJT GMINY TWORÓG 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U 261/2004 

poz. 2603 z późn. zm.).  

Informuje 
W siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. 

Zamkowa 16, od dnia dzisiejszego, na okres 21 
dni, został wywieszony wykaz nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego: 
- dz. nr 749/1 o pow.1504 m2 Boruszowice,  
- dz. nr 844/109 o pow. 7028 m2 Tworóg, 
- dz. nr 802/109 o pow.1356 m2 Tworóg,  
- dz. nr 803/109   o pow. 1247 m2 Tworóg, 
- dz. nr 435/10 o pow. 2520 m2 Świniowice, 
- dz. nr 434/10 o pow. 4554 m2 Świniowice.  

 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy 

Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 285-
74-93 wewn. 40. Pełna treść wykazu została 
umieszczona na stronach internetowych Urzędu 
Gminy: 

www.tworog.pl 
www.bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

 

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
ZUK Tworóg Sp. z o.o. informuje, że na przełomie maja i czerwca będzie przeprowadzona zbiórka 

zużytego sprzętu elektronicznego domowego użytku (drobny sprzęt AGD, pralki, lodówki itp.). Dokładne 
informacje na temat terminu i zasad zbiorku zostaną podane w następnym numerze. Informacje będą również 
dostępne na stronie internetowej Zakładu oraz pod numerami telefonów: 032/284-64-61, 032/284-67-93 

KONTENERY W TWOROGU 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Tworóg 

informuje, że przysługujące miejscowości Tworóg 
kontenery wielkogabarytowe będą ustawione 
zgodnie  z harmonogramem na następujących 
ulicach: 
24.04.2008. - skrzyżowanie ulic Słonecznej i Polnej 
12.06.2008. - skrzyżowanie ul.Nowej i Mickiewicza 
24.07.2008. - ulica Karola Miarki (obok stacji Trafo) 
18.09.2008. - skrzyżowanie ul. Kopernika  
                      i Grunwaldzkiej  
 

LIGI REGIONALNE 2007/2008  
ŚLĄSKI ZPN KLASA A i B: 
GRUPA BYTOM 
 
Poniżej prezentujemy terminarz najbliższych 
spotkań. 
 
KLASA A 
 
23 kolejka | 10 – 11 maja 
Sparta Tworóg - Rodło Górniki 
Orzeł Koty - Tempo Stolarzowice 
 
24 kolejka | 17 – 18 maj 
LKS Żyglin - Orzeł Koty 
Sparta Tworóg - Czarni Sucha Góra 
 
25 kolejka | 21 maj 
Orzeł Koty - Silesia Miechowice 
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Sparta Tworóg 
 
26 kolejka | 24 – 25 maj 
Górnik Bobrowniki Śląskie - Orzeł Koty 
Sparta Tworóg - Orzeł Bobrowniki 
 
27 kolejka | 31 maja – 1 czerwca 
Unia Świerklaniec - Sparta Tworóg 
Orzeł Koty - Ruch II Radzionków 
 
 
KLASA B 
 
23 kolejka | 10 – 11 maja 
Przyszłość Nowe Chechło - Olimpia Boruszowice 
Orzeł II Nakło Śląskie - Iskra Połomia 
 
24 kolejka | 17 – 18 maja 
Przerwa w rozgrywkach: Iskra Połomia, Olimpia 
Boruszowice 
 
25 kolejka | 21 maja  
Szombierki Bytom - Olimpia Boruszowice 
Iskra Lasowice - Iskra Połomia 
 
26 kolejka | 24 – 25 maja 
Olimpia Boruszowice - Tęcza Zendek 
Przerwa w rozgrywkach: Iskra Połomia 
 
27 kolejka | 31 maja – 1 czerwca 
Nitron Krupski Młyn - Olimpia Boruszowice 
Tęcza Zendek - Iskra Połomia 
 

LETNIE PRZEDSZKOLE 
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych informuje, że w lipcu dyżurującym 
przedszkolem będzie przedszkole w Tworogu. 
Mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy 
Tworóg mogą zapisać swoje dzieci do 
dyżurującego przedszkola: 

 
Gminne Przedszkole w Tworogu 

Ul. Słowackiego 16 
Tel. 032/ 285 73 51 

Dyrektor: mgr Irena Mrówka 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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KURIER 
TWG 

LKS ORZEŁ KOTY 
 

Nasi stali czytelnicy z pewnością zauważyli,  
że w każdym kolejnym numerze TWG Kuriera w 
dziale sportowym jest poświęcona rubryka kolejnym 
klubom naszej Gminy. Mamy już za sobą dwa z 
czterech: Spartę Tworóg i Olimpię Boruszowice. Dziś 
rubryka będzie poświęcona drużynie z Kotów. 
 

Historia drużyny z Kotów zaczyna się w 1949 
roku. Pomysł na założenie Ludowego Klubu 
Sportowego w Kotach padł podczas zwołanego 
spotkania młodzieży. Zważywszy na sytuację, iż były 
to lata powojenne, trudno było zdobyć podstawowy 
sprzęt do funkcjonowania drużyny. Ze składek 
członkowskich zakupiono piłkę, a stroje były 
wypożyczane z KS Kolejarz Tworóg. Z czasem klub 
zakupił swoje pierwsze stroje w kolorze czerwonym. 
Ponieważ klub z Kotów był w stanie wygrywać  
z silniejszymi przeciwnikami, przyległa do nich znana 
nazwa w żargonie piłkarskim: „czerwone diabły”. 

 
Pomimo waleczności i desperacji klub nie był  

w stanie przeskoczyć niektórych barier 
organizacyjnych. Ze względu na brak środka 
transportu drużyna traciła punkty na wyjazdach 
oddając mecze walkowerem. Zapadła więc przykra 
decyzja o zawieszeniu działalności klubu. Niebyt Orła 
Koty trwał aż sześć lat. Klub odbudował ponownie 
Pan Alojzy Dudek. Zadbał on o sprzęt drużyny, 
między innymi samodzielnie reperując buty graczy. 
Pilnował wszystkiego co było związane z poprawnym 
funkcjonowaniem klubu. Od tamtego momentu Orzeł 
Koty bierze udział w rozgrywkach piłkarskich 
nieprzerwanie. 

 
Ubiegły sezon drużyna z Kotów może zaliczyć do 

udanych; zajęła wysoką piątą pozycje w tabeli. Taką 
postawą Orzeł Koty udowodnił, że wysiłki wielu ludzi 
jakie zostały włożone w poprawne funkcjonowanie 
drużyny były tego warte. 
 

Bogate źródło informacji o klubie LKS Orzeł Koty 
znajduje się na stronie www.orzelkoty.prv.pl. 
Informacje tam zawarte częściowo zostały 
wykorzystane do napisania tego artykułu. 

NASZE DERBY 
 

O co chodzi w piłce nożnej? Sprawa wydaje się 
dosyć prosta. Drużyna w swojej klasie rozgrywek 
musi rozegrać komplet meczy i zdobyć jak 
największą liczbę punktów, aby walczyć  
o mistrzostwo lub awans do wyższej klasy 
rozgrywek. 
 

Są jednak mecze, w których zapominamy  
o wszystkich tych zasadach, a przynajmniej schodzą 
one na drugi plan. Ważniejszą kwestią stają się 
honor i zwycięstwo nad przeciwnikiem. Tym właśnie 
charakteryzują się derby. 
 

Czym jednak są same derby? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie należy sięgnąć do kolebki pucharowych 
i ligowych rozgrywek, czyli Anglii. Mówiąc w skrócie 
derby to pojedynek drużyn z tego samego miasta.  
I tutaj do najstarszych rozgrywek należą derby 
Londynu rozgrywane pomiędzy drużynami tego 
miasta jak i derby pomiędzy Manchesterem Utd.  
i Manchesterem City czy FC Liverpool a Evertonem. 
Z czasem piłka nożna rozwinęła się na tyle, że derby 
przyjęły charakter regionalny. Do takich derbów 
możemy zaliczyć pojedynki Borusi Dortmund  
i Schalke 04. Również nasz region posiada własne 
derby. Mecze Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów 
nazywane „Derbami Śląska” od dawna przyciągały 
rzesze kibiców. Tak i tym razem 02.03.2008 roku na 
legendarny Stadion Śląski przybyło 41 000 fanów.  
 

O derbach można napisać jeszcze wiele i o tych 
z Monachium i Glasgow, ale są i derby, o których nie 
jest głośno w mediach, a mimo to rozgrzewają nasze 
serca. To mecze na najniższych szczeblach takim jak 
np. „Derby Gminy Tworóg” zarówno w Klasie  
A pomiędzy Spartą Tworóg, a Orłem Koty. Jak  
i w Klasie B pomiędzy Iskrą Połomia a Olimpią 
Boruszowice. Tu również padają rekordy frekwencji, 
a emocje można porównać z tymi jakie panują na 
wielkich stadionach. Bo przecież najważniejsza  
w derbach jest walka o honor i zwycięstwo swojej 
drużyny nad odwiecznym rywalem.  
 

Najbliższe spotkania derbowe odbędą się  
w Połomi 7 czerwca, gdzie Iskra podejmie Olimpię 
Boruszowice. Następnie 11 czerwca w Kotach Orzeł 
będzie walczył ze Spartą Tworóg.  
 

Zachęcamy aby przychodzić na mecze 
derbowe, bo znajdziecie tam prawdziwą piłkarską 
walkę i ogromne emocje.  

 
Damian Potempa 

 

SPORT 


