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KURIER POD LUPĄ 
W KOŃCU JESTEŚMY JEDYNIE 
CZĘŚCIĄ NATURY… 
Agnieszka Tyrtania Ostałowska z wykształcenia jest 
lekarzem weterynarii, choć średnią szkołę ukończyła  
z tytułem pielęgniarskim. Prowadzi w Tworogu Gabinet 
Weterynaryjny. To jednak nie jedyny jej fach. Wkrótce 
ukończy dwuletni kurs akupunktury i rozpocznie pracę  
z ludźmi. W przyszłości chce wykorzystać swoją wiedzę  
w weterynarii. O co w tym chodzi? Oddajemy głos pani 
Agnieszce.  

Tytuł nie jest przypadkowy. Jego znaczenie można 
zauważyć np. pracując ze zwierzętami. One są blisko 
natury i chcą żyć z nią  w równowadze. Ludzie również 
powinni spojrzeć na przyrodę jako harmonijną całość. 
Równowagę panującą w przyrodzie widać zwłaszcza tam, 
gdzie człowiek jeszcze jej nie zdążył całkowicie zniszczyć. 
Zwierzęta to wiedzą. To jedna z najważniejszych lekcji dla 
każdego, kto zajmuje się klasyczną medycyną chińską 
oraz dla tych, którzy chcą ją poznać.  

Moje wykształcenie medyczne nie znajduje się  
w sprzeczności z medycyną chińską, one się nie 
wykluczają, obie mają ten sam cel, ale podążają do niego 
innymi drogami. Może to zadziwiać, ale bardzo dużo 
wiedzy na temat medycyny chińskiej miały już nasze babki. 
One uczyły pokolenia, aby żyły w zgodzie z naturą, 
zgodnie z obiegiem energii w przyrodzie, zgodnie z cyklem  
roku,  miesiąca i dnia.  Znały porządek w  naturze, a tym 
samym – żyjąc w zgodzie z naturą – ich organizmy trwały 
w harmonii i równowadze. Ot cała kwintesencja przesłania, 
wystarczy przypatrzeć się, jaką energię niosą pory roku… 

LATO to energia słońca, która łączy się z energią ziemi,  
a wtedy pojawia się bogactwo kwiatów i owoców. Lato 
zbliża nas do nieba. To czas zabawy, miłości  
i zjednoczenia, to ekspresja i spełnienie. Lato zachwyca 
kolorami,  dźwiękami, zapachem i smakiem, trudno nie 
odnaleźć szczęścia i radości. Pomimo długiego dnia pracy 
czujemy energię, aby popołudniami spotkać się  
z przyjaciółmi. Nasza miłość do życia i do bliskich znajduje 
najpełniejszy wyraz w czasie upalnych letnich wieczorów. 
Ta energia lata, zwana w medycynie chińskiej energią 
ognia, zaraz przemieni się w energię PÓZNEGO LATA. My 
nie znamy tej pory roku jako pory kalendarzowej, ale 
czujemy to wyraźnie w miesiącu sierpniu. Żar i ciepło 
ustępuje chłodnym i mglistym jesiennym porankom. Dni są 
krótsze, a wieczorem wszystko spowija wilgotna mgła. 
Letnie kwiaty więdną, owoce dojrzewają – za chwilę 
dożynki. Jest to czas świętowania zbiorów, ale przede 
wszystkim podziękowania za to, że plony udało się zebrać. 
Z nadejściem JESIENI radykalnie zmienia się pogoda.  
To punkt zwrotny. To, co było aktywne, zmienia się  
w pasywne. To energia ruchu YANG przechodzi w energię 
gromadzenia YIN. Wszystko zwalnia. To czas zaniku  
i czas pozornej śmierci. Ale jeszcze raz jesień wybuchnie 
rozmachem kolorów w odcieniach rudości, ochry  
i czerwieni – to wyjątkowy i piękny koniec. Za chwilę  
wszystko opadnie z drzew i natura odda to, co  
 

 

najcenniejsze swej matce Ziemi, aby wszystko, co z ziemi 
powstało, do niej wróciło. To czas wyciszenia i zwolnienia, 
to przecież czas zgody na odejście, czas odpuszczenia. 
Taka jest też jesień naszego życia. Jest to czas trudny, ale 
bardzo potrzebny, aby z wiosną  wszystko się na nowo 
odrodziło. ZIMA to czas, w którym zdaje się, że wszystko 
wymarło. To czas wyrównania i oczyszczenia,  dlatego 
zima jest taka wyrazista. Można zauważyć, że 
majestatyczne drzewo to właściwie tylko kontury gałęzi. 
W środku zimy wszystko wydaje się nieruchome i martwe. 
Proszę poczuć tę różnicę: łąka zimowa, która jest 
w bezruchu i ta sama łąka latem ma całkiem inną energię. 
Jednak pozory mylą. W zimie życie nie zamiera –
zagrzebuje się tylko w ziemi, tuż pod powierzchnią, aby 
zaraz z pierwszymi promykami słońca eksplodować 
WIOSNĄ. WIOSNA to słońce, które spływa z nieba, to 
energia nadziei. Budzimy się do życia i zaczynamy układać 
plany. To energia rozwoju, giętkości i witalności, to kolor 
zielony i krajobraz, który budzi się po posępnej zimie, po 
czasie, w którym królowała cisza. WIOSNA to ruch, to 
hałas. Tu wszystko trzaska, wybucha – zupełne 
przeciwieństwo cichej i spokojnej zimy. Przypomnijcie 
sobie, jak wiosenne słońce spływa z nieba, jak wstajemy 
rano i tyle nam się chce, mamy wizje, plany, nadzieje – to 
właśnie energia wiosny. 

Te opisane pory roku znajdują również odzwierciedlenie 
w naszym całym życiu. 

Nasze dzieci to czas WIOSNY: cała nasza nadzieja, nasza 
przyszłość – patrzymy, jak się rozwijają, jak rosną, 
pokazujemy im drogę.  One – jak drzewo – są elastyczne. 
Gdy złamie się gałązka, to ta rana szybko się leczy, a one 
same pną się do góry i chcą coraz wyżej i mocniej. 
To przecież największa ekspresja i dynamika. To czas 
trudny dla opiekunów. Trzeba tak pokierować  naszymi 
dziećmi, aby za chwilę, kiedy wejdą w czas szalonego 
LATA, umiały czerpać prawdziwą radość z życia i cieszyć 
się czasem pierwszych miłosnych spojrzeń. To okres 
w życiu, który można porównać do najlepszych wakacji! 
To zabawa, śpiew, ognisko do rana, to motyle w brzuchu. 
Chce się krzyczeć TRWAJ CHWILO. U schyłku LATA 
wkraczamy w czas tzw. PÓŹNEGO LATA, czyli czasu 
stabilizacji, zakładania rodziny. Już mamy jakieś 
doświadczenie w życiu, pełnimy  ważne  funkcje w pracy, 
załatwiamy  ważne interesy, ale chętnie rozmawiamy 
i chcemy porad od naszych rodziców. To im powinniśmy 
być wdzięczni za to, na jakiej drodze jesteśmy. Oni nas 
prowadzili tak, byśmy dokonywali właściwych wyborów, 
a teraz, kiedy sami są w JESIENI swojego życia, proszą 
o podanie ręki i o to, abyśmy my – dzieci odprowadzili ich 
do końca ich własnej drogi. Tak jak pisałam wcześniej: 
JESIEŃ to odpuszczenie, to czas pożegnania i umierania, 
ale czas bardzo potrzebny. Jest konieczny, by pojawiło się 
nowe życie, aby z wiosną znów patrzeć na przyszłość 
z nadzieją.  

Spróbujmy tak popatrzeć na świat i na nasze życie. 
Posłuchajmy natury. Ona cały czas do nas mówi:  
jesteśmy tu tylko na chwilę, ale jesteśmy jej częścią. 

Agnieszka Tyrtania Ostałowska



5 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

JEDNO SŁOWO, A TYLE 
ZNACZY… KROKUSIK 

Stowarzyszenie Klub „Krokusik” w Tworogu powstało 
w 1996 r. z inicjatywy dwóch trzeźwiejących 
alkoholików. Z wielu przyczyn natury formalnej w 2007 
r. stowarzyszenie zawiesiło działalność. Jednak idea 
klubu i potrzeba cotygodniowych rozmów przetrwała. 
„Krokusik” wznowił działalność 13 kwietnia 2013 r.  
i jako nieformalna, samopomocowa grupa wsparcia 
działa w budynku Gminnego Centrum Usług 
Socjalnych do dziś (Tworóg, ul. Słowackiego 12,  
I piętro). 

Co tydzień w czwartek o godz. 17 siadają przy jednym 
stole. Osoby starsze i młodsze. Każdy z innym bagażem 
doświadczeń, innymi troskami, marzeniami i planami, ale 
ze wspólnym problemem. Alkoholizmem. Oni nie oczekują 
od spotkań cudów. Tylko zwykłych, czasami prozaicznych, 
innym razem poważniejszych rozmów. Tak niewiele,  
a jednak to właśnie one, toczone przy kawie i herbacie 
dyskusje są fundamentem sukcesu grupy. – Alkoholik sam 
nie da sobie rady. Ja tak myślałem i wtopiłem. Dzisiaj, 
kiedy jest mi ciężko, wiem do kogo pójść, z kim rozmawiać 
– mówi mężczyzna, który przestał pić po 30 latach! Dziś 
zachęca innych i twierdzi, że na ten krok nigdy nie jest za 
późno. – Uważam, że najlepiej trzeźwieje się, pomagając 
innym. Nie nakłady finansowe są tu potrzebne, a drugi 
człowiek, także alkoholik. Ktoś, kto zrozumie i opowie  
o swoich doświadczeniach. Do alkoholika nie dotrą „dobre 
rady” otoczenia, nawet te najlepsze. Potrzebne jest 
wzajemne wsparcie od osób dźwigających na barkach to 
samo brzemię i tutaj je otrzymujemy – mówi jedna  
z nielicznych kobiet, które regularnie przychodzą do klubu. 
W maju obchodziła 11. rocznicę  trzeźwości.  

Koledzy pamiętali. Były życzenia, upominki, gratulacje. 
To powód do radości, bo każdy, nawet jeden dzień bez 
alkoholu ma znaczenie. – Od tego się zaczyna. Od 
jednego dnia, jednej doby. Jest ciężko, nawet bardzo, ale 
można. Każdy kolejny rok jest łatwiejszy – wyjaśniają 
członkowie klubu. – Najtrudniejszym, krokiem, ale też 
koniecznym, by zacząć trzeźwieć jest przyznanie się przed 
sobą, że problem istnieje. Czasami pojawiają się „znaki”, 
które lekceważymy. Ja pamiętam takie sytuacje, które 
dawały mi do myślenia, ale potrzebowałem ich kilku, by 
podjąć decyzję i rozpocząć pracę nad sobą – mówi jeden 
z założycieli „Krokusika”. 

Istnieją różne drogi prowadzące do trzeźwości. Ważne, 
by szukać własnej. – Źródłem alkoholizmu nie jest butelka, 
a nasza głowa. To w niej jest bałagan i chaos. Aby 
skutecznie trzeźwieć, trzeba zacząć od uporządkowania 
wnętrza. Można to robić na wiele sposobów, w „Krokusiku” 
oferujemy wzajemne wsparcie, szczere rozmowy, poczucie 
przynależności do wspólnoty. Dlaczego to takie ważne? 
Jedną zapałkę łatwo złamać, ale garść już trudniej. 
W grupie siła, po prostu… – opowiadają nasi rozmówcy.  

Alkoholizm to poważna choroba, która do końca życia każe 
o sobie pamiętać. I choć uzależnienie, przez wielu 
uznawane za temat tabu, może zrujnować zdrowie, relacje 
z bliskimi i doprowadzić do utraty pracy, da się z nim 
skutecznie walczyć. W Tworogu i okolicach znajdziecie na 
to żywe dowody – są nimi bohaterowie tego artykułu. 
Ludzie, którzy w trzeźwości żyją już wiele lat, niektórzy 
ponad 20… – Mogę z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć, że gdyby nie cotygodniowe spotkania i 
rozmowy z kolegami, dzisiaj byłbym w gospodzie – mówi 
jeden z najwierniejszych członków „Krokusika”. 
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Na zajęciach plastycznych również wiele się dzieje. – 
Program zajęć obejmuje różne techniki: szkice ołówkiem, 
rysunek suchą lub tłustą pastelą, malarstwo na papierze 
czy płótnie, scrapbooking. Uczestnicy indywidualnie 
wybierają metodę i tematykę swoich prac. Instruktor 
pomaga osiągnąć zamierzony efekt dając wskazówki i 
dzieląc się swoim doświadczeniem. Uczestnicy zajęć 
zapoznają się z elementami procesu twórczego: od 
podstaw do ukończenia dzieła. Program obejmuje 
przedmiotową wiedzę teoretyczną, naukę podstawowych  

 

zasad kompozycyjnych i pracy w różnych technikach 
malarskich oraz ćwiczenia praktyczne, a także 
indywidualne korekty prac. Zajęcia malarstwa łączą 
inspirację dziełami mistrzów ze współczesnym podejściem 
artystycznym. Na pierwszych zajęciach, jeszcze przed 
Wielkanocą, malowaliśmy kolorowe kury i koguty – do 
wyboru był papier lub drewno oraz  farby akrylowe. Na 
powitanie wiosny w pracowni pojawiły się kwiaty kwitnącej 
jabłoni wykonane przy pomocy kolorowych papierów, 
dziurkaczy, wykrojników. Białoróżowe kwiaty pojawiły się 
także na obrazach malowanych akrylami przez bardziej 
wprawionych uczestników warsztatów. W dalszej 
kolejności czekają na nas warsztaty recyklingu „Ze starego 
coś nowego”, technika scrapbookingu – notes na przepisy 
kulinarne, obraz na szkle malowany i zajęcia w plenerze –
relacjonuje instruktorka, Jolanta Warzecha.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Będzie realizowany do listopada 
2017 r.  

MALARZE NA MEDAL 
Nie jesteśmy zaskoczeni. Zdolni wychowankowie 
warsztatów plastycznych „Zabawa w artystę” znów zostali 
docenieni. Tym razem znaleźli się w gronie laureatów 
XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci 
I Młodzieży „Świat Malowany Plasteliną 2017. Świat 
wyobraźni”.  

Oto nagrodzeni artyści:  

W kategoria klas 1-3 I miejsce zdobyła 9-letnia Julia 
Czaja. W kategorii klas 4-6 II miejsca zajęły 
dwunastolatki: Zuzanna Kandzia (obraz poniżej)
i Roksana Krok.  

Gratulujemy! 

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO! 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu jest 
realizowany ostatni etap projektu „Wszyscy razem” 
prowadzonego na terenie gminy przez GOPS. Polegał 
on na stworzeniu Klubu Seniora z ofertą zajęć 
integracyjnych, edukacyjnych, rekreacyjno-
sportowych, turystycznych i kulturalnych  
z elementami edukacyjnymi. Klub Seniora rozpoczął 
działalność 1 kwietnia. Co proponuje osobom 
starszym?  

W ramach Klubu we wskazanych dniach tygodnia 
odbywają się lekcje języków obcych, zajęcia 
gimnastyczne, z obsługi komputera oraz kurs samoobrony. 
Ponadto seniorzy biorą udział w zajęciach plastycznych, 
wyjeżdżają na basen do Lublińca i trenują nordic walking. 
Dodatkowo 23 kwietnia zorganizowano w ramach Klubu 
wyjazd do Tarnogórskiego Centrum Kultury na film 
„Chata”, 2 maja odbyła się wycieczka rowerowa do 
Mikołeski, 24 maja – spotkanie z prawnikiem poświęcone 
tematyce dziedziczenia, a 26 maja – wyjazd na 
koncert „Dzień Matki z gwiazdami listy śląskich szlagierów” 
w Chorzowskim Centrum Kultury. – Z własnego 
doświadczenia mogę powiedzieć, że gimnastyka 
zdrowotna jest prowadzona w miłej atmosferze przez 
życzliwą i bardzo profesjonalną osobę. Ćwiczenia oraz ich 
tempo jest dostosowywane do możliwości ćwiczących – 
relacjonuje członkini Klubu, Natalia Frączek. Głosy uznania 
dotyczą również zajęć na basenie w Lublińcu. Klubowicze 
korzystają ponadto z zielonych tras spacerowych podczas 
uprawiania nordic walkingu. Przewodnikiem po leśnych 
ścieżkach jest pani Michalina Zielińska. W czerwcu grupa 
spotyka się w każdą sobotę o godz. 10.    
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MISTRZOSTWA POLSKI  
WE WSPINACZCE DRZEWNEJ 

Nie niszczą drzew ani piłą, ani piórem. To pierwszy 
punkt ich kodeksu etycznego. Arboryści, których  
w terminologii angielskiej nazywa się również 
„chirurgami drzew”, zajmują się pielęgnacją drzew 
metodą alpinistyczną. Nie używają ciężkiego sprzętu, 
swój zawód wykonują w relacji ze środowiskiem 
naturalnym, pamiętając o tym, że jesteśmy jego 
integralną częścią. W pierwszy czerwcowy weekend 
mogliśmy zobaczyć co potrafią. Federacja Arborystów 
Polskich zorganizowała w Brynku Mistrzostwa Polski 
we wspinaczce drzewnej.  

Mistrzostwa odbyły się w dniach 3 i 4 czerwca na terenie 
zabytkowego parku w Brynku w sąsiedztwie pałacu. Prócz 
wyraźnego elementu rywalizacyjnego, mistrzostwa miały 
na celu edukację ekologiczną ze szczególnym 
wskazaniem na drzewa. Na czy to polegało? Najlepsi 
zawodnicy tej dyscypliny rywalizowali w pięciu 
konkurencjach: praca w koronie, ratownictwo, rzutka, 
Footlock i wspinaczka na czas. Ich łączna suma punktów 
wynosi 200.  

Foto. Arboryści pomyśleli o dzieciach. Na jednym z drzew przygotowano 
stanowisko do wspinaczki dla najmłodszych. Oto śmiałek z Tworoga – 

zwinny i odważny – Mikołaj Warzecha. Wspiął się na wysokość  
drugiego piętra!   

Foto. Imponujące i inspirujące wyczyny na drzewach bez ich 
uszkadzania. Wspinaczka drzewna w wykonaniu najlepszych 

zawodników to prawdziwa sztuka i widowisko zarazem. Organizatorem 
mistrzostw była Federacja Arborystów Polskich – organizacja 

pozarządowa powołana przez praktyków i teoretyków dbających  
o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze 

środowiskiem naturalnym. 

Najlepsi w wymienionych konkurencjach wzięli udział 
w rundzie mistrzowskiej, która odbyła się w niedzielę. 
Dodajmy tylko, że zgodnie z regulaminem zawodnicy, 
którzy przystąpili do Konkurencji Mistrzów, zaczynali 
z „czystym kontem”, co oznacza że wcześniej zdobyte 
punkty nie liczą się w finale. 

Na laiku przyglądającemu się wspinaczce, zwinnym 
ruchom między konarami i niemalże akrobacjom 
kilkanaście metrów nad ziemią, mistrzostwa z pewnością 
zrobiły ogromne wrażenie. Ci, którzy uprawiają arborystykę 
mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. 
W każdym razie emocji i atrakcji było mnóstwo, a pogoda 
zdecydowanie zachęcała do kibicowania, z czego wielu 
mieszkańców gminy skorzystało. Atrakcyjności wydarzeniu 
dodawało stanowisko do wspinaczki dla najmłodszych. 
Dzieci, na wysokościach dostosowanych do ich wieku, 
mogły się poczuć jak rasowy arborysta i przekonać się, że 
wspinaczka drzewna nie należy do łatwych wyzwań.          

Organizacja zawodów to nie jedyna forma działalności 
Federacji Arborystów Polskich. Przede wszystkim pracują 
na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania 
stowarzyszenia, zajmują się edukacją ekologiczną, 
promocją postaw proekologicznych, działalnością na rzecz 
ochrony środowiska i promowaniem zawodu arborysty. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

BYĆ DZIECKIEM TO JEST TO! 

Przedszkolaki z Boruszowic i Hanuska nie mogą 
narzekać na monotonię. Maj z pewnością zapisał się  
w dziecięcych wspomnieniach jako miesiąc bardzo 
pracowity, ale w ten przyjemny sposób… Czerwiec 
zapowiada się równie ciekawie.  

W sobotę 13 maja odbył się Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez Radę Rodziców przedszkola  
i sponsorów. Były uwielbiane przez najmłodszych 
dmuchane zamki, malowanie buzi, zabawy i konkursy dla 
całych rodzin prowadzone przez animatorkę i oczywiście 
smaczne co nieco.  

19 maja, z okazji Dnia Strażaka, do przedszkola 
przyjechała ekipa strażaków z OSP w Tworogu, którzy 
opowiedzieli dzieciom o swoim zawodzie i pokazali sprzęty 
strażackie. Nie obyło się bez konkursów, zabaw  
i wspólnych zdjęć. Poniżej przedszkolak w roli 
poszkodowanego.  

Dodajmy tylko na marginesie, że „prezent” otrzymali także 
dorośli. Niedawno w Świniowicach wyremontowano kolejny 
odcinek drogi powiatowej przebiegającej przez sołectwo.  

Z nowego placu zabaw dzieci udały się wozem strażackim 
na boisko. Tam nie pozostało już nic jak tylko korzystać 
z wielu niespodzianek i cieszyć się piknikowym 
popołudniem z rodzicami. Sołtys Świniowic dziękuje 
sponsorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.  

SOBOTA DLA NAJMŁODSZYCH 

3 czerwca na placu szkolnym przy SP w Tworogu 
rządziły dzieci. Rodzice grzecznie stali w kolejce do 
wodnych kul, by w międzyczasie ich pociechy mogły
skorzystać z innych atrakcji, których tego dnia nie 
brakowało… 

Dzień Dziecka w Tworogu przygotowała Szkoła 
Podstawowa w Tworogu wraz z Radą Rodziców, GOK, 
sołtys Tworoga i OSP Koty. Prócz wspomnianych wodnych 
kul, które bardzo przypadły dzieciom do gustu, był tor 
łuczniczy, bryczka, rozgrywki sportowe, konkursy 
i animacje, widowiskowe pokazy OSP z Kotów oraz 
poczęstunek. Tego dnia nikt się nie nudził, dzieci, rodzice 
i nauczyciele korzystali ze słonecznego popołudnia. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli  
przygotowania Dnia Dziecka (sponsorzy: Wójt Gminy 
Tworóg, GOPS Tworóg, GS Samopomoc Chłopska 
Tworóg, Delikatesy Centrum).   

W piątek 26 maja dzieci rozpieszczały swoje mamy  
z okazji ich święta. Były piosenki, wierszyki i wspólne 
zabawy. Dzieci bawił Kacperek Bąbelek.  

Czerwiec rozpoczął się ulubionym przez przedszkolaków 
Dniem Dziecka. Z tej okazji 2 czerwca zorganizowano 
wyjazd ciuchcią do Otmuchowa oraz piknik na placu 
zabaw. 

PIKNIK W ŚWINIOWICACH 

Ciepłe słońce, zielona trawa i kilka atrakcji – to 
wystarczy, żeby wyczarować uśmiech na dziecięcych 
twarzach. 1 czerwca w Świniowicach obchodzono 
Dzień Dziecka. Z tej okazji na boisku sportowym 
przygotowano ognisko i stanowisko do paintballa. 
Były także gry i zabawy oraz malowanie buzi.  

Zbiórka była na nowym placu zabaw za budynkiem OSP. 
Do tej pory w tym miejscu stały tylko huśtawki. – Bardzo 
się cieszymy, że Urząd Gminy wsparł nas finansowo  
w realizacji zadania. Plac zabaw jest kolorowy i przede 
wszystkim bezpieczny – sprzęty posiadają wszelkie 
niezbędne atesty – mówi sołtys Świniowic, Patrycja 
Skowronek. Nowy plac zabaw można nazwać 
wymarzonym prezentem na dzień dziecka. 
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KURIER KULTURALNIE 
PIKNIK Z BANKIEM  

Miejscowy bank w roli gospodarza imprezy 
plenerowej? Dlaczego nie! Bankowcy z Tworoga 
doskonale wiedzą na czym polega dobra zabawa  
i udowodnili to 20 maja podczas „Letniej Trasy 
Koncertowej z Bankiem Spółdzielczym w Tworogu”.  

 

 

 

– W trakcie koncertu zorganizowano blok dla dzieci oraz 
atrakcyjny konkurs o tematyce bankowej z atrakcyjnymi 
nagrodami. Koncert był zwiastunem nadchodzącego 
Jubileuszu 65-lecia Banku w roku 2018 i związany był 
z obchodami święta spółdzielczości Bankowej w bieżącym 
roku. Koncert odbył się dzięki dobrej współpracy 
i uprzejmości Gospodarzy Gminy Tworóg tj. Pana Wójta 
Eugeniusza Gwóźdź oraz Wicewójta Klaudiusza Wieder –
czytamy na oficjalnym profilu Banku na FB.  

W MAGICZNYM ŚWIECIE 
BAŚNIOBORU 

11 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbył się finał Konkursu Literackiego „Czytanie 
to najlepszy sposób uczenia się”. Uczestnicy z terenu 
powiatu tarnogórskiego oraz z Lublińca (łącznie 
12 szkół) musieli wykazać się znajomością popularnej 
książki „Baśniobór” Brandona Mull’a.  

Powieść, z której uczyniono temat konkursu, zajmuje 
pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla 
dzieci „The New York Timesa". Uwielbiana przez młode 
pokolenie seria powieści fantasy opowiada o tajemniczym 
miejscu nazywanym Baśnioborem, w którym żyją 
zachłanne trolle, figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, 
psotne chochliki i zazdrosne wróżki. Głównymi bohaterami 
są Kendra i Seth – rodzeństwo, które lekceważy zakaz 
dziadka i wkracza do tajemniczego lasu, gdzie przeżywa 
wiele przygód.  

Łącznie wydano pięć części powieści. Konkurs dotyczył 
dwóch pierwszych zatytułowanych: „Baśniobór” 
i „Baśniobór. Gwiazda Wieczorna wschodzi” oraz biografii 
autora.  

Piknik zorganizowano na placu ks. Hoschcka za Urzędem 
Gminy w Tworogu. Pomimo chłodnego wiatru, majówka 
udała się. Imprezę prowadzili Bernadeta Kowalska  
i Arkadiusz Wieczorek, którym towarzyszyły gwiazdy 
znane m.in. z Radia Piekary. Wystąpili Duet Karo; Arkadia 
Band; Magdalena Pal; Weronika, Karolina i Adam 
Krawczyk; Sandra i Joachim Koj oraz Bernadeta Kowalska 
i Przyjaciele. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych  
w postaci kolorowych balonów, waty cukrowej  
i muzycznych animacji z Myszką Miki w roli głównej.  

 

Foto. Czym jest Skrzynia Ciszy? Co to drumanty? Co było specjalnością 
Vanessy? Kto był najgroźniejszym więźniem lochów? Miłośnicy książek 

Brandona Mull’a znali odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań.  
Na zdjęciu uczestnicy finału konkursu. 

 Foto. Jak wywołać uśmiech na tworzy dziecka? Wystarczą kolorowe piłki i 
tęczowa mata animacyjna. Jak widać bawią się i duzi, i mali. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

O możliwościach katalogu on-line opowiadała uczniom 
V klasy bibliotekarka, Renata Kościelny. Dzieci dowiedziały 
się, że aby skorzystać z katalogu on-line wystarczy wejść 
na stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
www.gok-tworog.pl, następnie rozwinąć pasek 
„Biblioteka”, na którym pojawi się hasło „katalog”. Klikając 
w niego przejdziemy do katalogu. – Książkę możemy 
odnaleźć korzystając z hasła przedmiotowego, autora, 
tytułu. Możliwości jest wiele – wyjaśniała bibliotekarka. 
Uczestnicy spotkania mogli przetestować katalog 
„własnoręcznie”. W sieci znaleźli swoich ulubionych 
autorów i popularne tytuły, które stają na półkach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu.  

Poniżej podajemy laureatów:  

Gimnazjum  
I miejsce – Joanna Lebel (Gimnazjum Brynek) 
II miejsce – Martyna Najgebauer (Gimnazjum w Lublińcu) 
III miejsce –  Anna Gordzielik (Gimnazjum w Lublińcu) 
Wyróżnienie Julia Majchrzak (Gimnazjum Brynek)  

Szkoła Podstawowa 
I miejsce – Lucyna Busek (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojsce) 
II miejsce – Zofia Sobiś (Szkoła Podstawowa nr 5 
Tarnowskie Góry) i Antonina Osadnik (Szkoła Podstawowa 
w Tworogu) 
III miejsce – Aleksandra Stemarowicz (Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Lublińcu) i Bartosz Chamera (Szkoła Podstawowa 
nr 1 Miasteczko Śląskie) 

Konkurs zorganizowali nauczyciele Szkoły Podstawowej  
w Tworogu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu.  

JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU 
ON-LINE?  

Biblioteki są coraz bardziej nowoczesne, większość  
z nich oferuje czytelnikom katalogi on-line 
umożliwiające przeszukanie bazy bibliotecznej bez 
wychodzenia z domu. Gminna Biblioteka Publiczna w 
Tworogu także udostępnia listę zbiorów w sieci 
internetowej. 

Foto. Nim znawcy literatury rozpoczęli rywalizację, z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grażyna Chmiel  

życzyli im powodzenia. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

PERON W BRYNKU  

Stacja kolejowa w Brynku jest już historią, po której 
pozostały tory i nieliczne ślady po peronie: jakaś 
kostka brukowa, gdzieniegdzie pozostałości muru  
i tyle. Nic więcej. Aż trudno uwierzyć, że dawniej stacja 
pełniła dla mieszkańców bardzo ważną rolę. Pod 
koniec XIX w. aż do zakończenia II wojny światowej 
pociągi były jedynym środkiem transportu łączącym 
Katowice z Opolem.  

O potrzebie połączenia Opola z Tarnowskimi Górami 
liniami kolejowymi pisano już w 1829 r. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był późniejszy udziałowiec kolei, hrabia 
Andreas Renard. – Kolej została oddana do użytku  
w dwóch etapach. Pierwszy odcinek z Tarnowskich Gór do 
Zawadzkiego w dniu 12 lutego 1857 r., drugi  
z Zawadzkiego do Opola 24 stycznia 1858 r. – czytamy  
w „Dwóch Rogach” Fryderyka Zgodzaja. Na odcinku od 
Opola do Tarnowskich Gór (odcinek liczył 76 km 875 m) 
zbudowano perony i dworce w Opolu, Dębskiej Kuźni, 
Ozimku, Staniszczach Małych, Kolonowskiem, 
Zawadzkiem, Żędowicach, Kielczy, Tworogu, Strzybnicy  
i Tarnowskich Górach. Stacje w Brynku, Borowianach, 
Fosowskiem, Krasiejowie, Suchym Borze zostały oddane 
do użytku później. Brynkowską zbudowano 
prawdopodobnie w latach 20. XX w. Fryderyk Zgodzaj 
twierdzi, że z całą pewnością było to po plebiscycie na 
Górnym Śląsku.  

W maju 1945 r. przez Brynek kursował raz na dobę pociąg 
relacji Katowice-Tarnowskie Góry-Opole (podróż trwała  
4 godziny). – W rozkładzie jazdy na sezon  
 

letni 1947 r. przez Strzybnicę kursowało 7 par pociągów 
w dni robocze i 4 pary pociągów w dni wolne. Co ciekawe, 
w dni robocze dwie pary, a w dni wolne jedna para 
pociągów kursowały w króciutkiej relacji Tarnowskie Góry-
Strzybnica-Brynek, czyli na dystansie zaledwie 11 
kilometrów. Podróż z dworca w Tarnowskich Górach do 
Strzybnicy trwała wtedy 10 minut, co było wtedy i jest 
nadal bardzo dobrym czasem. Natomiast na dotarcie do 
Opola strzybniczanie musieli poświęcić ponad dwie 
godziny – pisze Tomasz Rzeczycki w artykule „Z dziejów 
komunikacji międzygminnej. Pociągiem i autobusem do 
Strzybnicy” (źródło: www.montes.pl). 

Następny artykuł o kolei w już lipcu! 

Foto. 160 lat temu oddano do użytku odcinek Tarnowskie Góry-
Zawadzkie. Od grudnia 2011 r. wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów 

wstrzymano ruch pociągów osobowych na odcinku Tarnowskie Góry-
Zawadzkie. Powodem była zbyt mała liczba pasażerów.  

Na zdjęciu peron w Tworogu. 

Foto. Ciekawostka przesłana przez sołtys Brynka – wycinek z gazety opisujący katastrofę kolejową na Śląsku.  
Artykuł ukazał się 8 czerwca 1931 r. – 86 lat temu. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
STOWARZYSZENIE WSPIERA 
SPORTOWCÓW 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
znów daje o sobie znać. Tym razem wsparło Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, który w maju w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem otrzymał do 
dyspozycji 49 m² maty typu Puzzle. Do czego służy? 

Puzzle to bardzo proste w obsłudze „klocki” podłogowe. 
Poszerzają możliwości prowadzenia zajęć, poprawiają ich 
komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo 
uczestników, a w zdecydowanej większości są nimi dzieci  
i młodzież. Mata może być wykorzystywana w różnorodny 
sposób na wielu zajęciach prowadzonych przez GOK. 
Głownie jednak znajdzie zastosowanie na spotkaniach 
„Akademii DESHI” oferujących m.in. kalistenikę, karate  
i samoobronę (zainteresowanych odsyłamy do grafiku na 
stronie www.gok-tworog.pl oraz na FB, wystarczy 
wpisać: Akademia Sportu DESHI, fotki i filmiki, oraz 
aktualne propozycje w zakładce: wydarzenia).  

Na zakup maty pozyskano 5 tys. zł w ramach zadania 
publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. Planowano zakup 64 m² (tyle jest 
potrzebne do zorganizowania np. Turnieju Karate), jednak 
póki co sportowcy Akademii DESHI cieszą się nowym 
nabytkiem i aktywnie szukają kolejnych funduszy oraz 
sponsorów. – Nasi DESHI (tłum. uczniowie) w przyszłości 
mają zamiar godnie reprezentować region na turniejach, 
pokazach i wszelkich imprezach o charakterze nie tylko 
lokalnym. W imieniu Akademii bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy do tej pory w jakikolwiek sposób nam 
pomagali i wspierali. Głęboko wierzymy, że nadal 
będziecie nas wpierać i motywować do dalszej pracy. Za 
wszelką pomoc z góry dziękujemy – mówi założyciel 
Akademii DESHI, Robert Warzecha.   

– Bo grunt to fajna zabawa, dzięki takim instytucjom jak
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Urząd Gminy 
Tworóg, Bank Spółdzielczy w Tworogu Akademia Sportu 
DESHI zaistniała. Dziękujemy – podkreśla.  

Jeżeli chcecie wesprzeć Akademię Sportu DESHI, 
podajemy nr konta bankowego: 

Bank Spółdzielczy w Tworogu, nr konta: 17 8466 0002 
0000 6060 2000 0001 

MŁODZI ODKRYWCY NA TROPIE 
WIEDZY  

W ramach  projektu „Eduk@cja na 5 w ZSP 
w Boruszowicach” w dniach 24-25.05.2017 r. uczniowie 
klas 4-6 z naszej szkoły wyjechali na 2-dniową 
wycieczkę do Warszawy. Punktem docelowym było 
Centrum Nauki Kopernik. 

Pierwszego dnia uczniowie wzięli udział w warsztatach 
robotycznych. Drugiego zwiedzali 450 eksponatów 
w 6 tematycznych galeriach: „Świat Ruchu”, „Człowiek 
i Środowisko”, „Strefa Świata”, „Korzenie Cywilizacji”, 
„Bzzz!”, „Regeneracja”, „Park Odkrywców i Teatr 
Robotyczny”. Koszt wyjazdu wyniósł 13 138,00 zł. 

Głównym celem wycieczki było rozbudzenie 
zainteresowania naukami ścisłymi i humanistycznymi, a co 
za tym idzie podwyższenie kompetencji kluczowych 
w zakresie pracy w grupie, kreatywnego myślenia, 
samodzielności i komunikacyjności poprzez udział 
w wyjeździe edukacyjnym. 

 

Projekt „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” jest 
realizowany od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie są 
współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Ilona Pella-Bok

Foto. Ekipa z Boruszowic uwielbia takie przygody. Warszawa w naukowej 
odsłonie okazała się miejscem niezwykłym, pobudzającym ciekawość 

świata i chęć zdobywania wiedzy. Po takiej wycieczce dzieci miały o czym 
opowiadać rodzicom.  

  

Foto. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, Marek 
Mundzik oraz założyciel DESHI, Robert Warzecha wraz z młodymi  

sportowcami na nowej macie.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Finał konkursu odbył się 6 kwietnia. Miło nam 
poinformować, że uczniowie klas III, którzy 
reprezentowali nasze gimnazjum zdobyli I miejsce.
Gratulujemy Alicji Kubica, Julii Duch i Kacprowi Mika.  

Hanna Penz

TAKI MAŁY, TAKI DUŻY MOŻE 
ZDROWYM BYĆ! 

Pod takim tytułem 8 maja w Szkole Podstawowej 
w Wojsce odbyło się przedstawienie promujące zdrowy styl 
życia. Na występ, oprócz uczniów ze Szkoły Podstawowej, 
zaproszone zostały też przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola w Wojsce. Występ był niezwykły, bo w rolę 
aktorów, oprócz uczniów, wcielili się również nauczyciele i 
pracownicy szkoły, którzy w pouczających, czasami 
śmiesznych, a czasami całkiem poważnych scenkach 
pokazywali jak zdrowo żyć. Były więc zagadnienia 
związane z profilaktyką próchnicy, zdrowym odżywianiem 
się czy złym wpływem hałasu na zdrowie człowieka. 
Całość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem piosenki, 
z której wyniknęło wiele uśmiechu i radości – chyba 
najważniejszych czynników zdrowego trybu życia! 

PASMO SUKCESÓW  
UCZNIÓW Z WOJSKI 

Po wiosennej przerwie świątecznej, uczniowie ze 
Szkoły w Wojsce powrócili do obowiązków szkolnych 
z nową werwą i zapałem, czego rezultatem jest szereg 
sukcesów w różnych konkursach: 

III miejsce w „Omnibusie” 
W organizowanym przez Szkołę Podstawową w Świbiu, 
Międzygminnym Konkursie Wiedzy dla uczniów kl. II i III 
„Omnibus” nasza reprezentantka – Paulina Lachowicz 
(kl. III) wykazała się niezwykłym sprytem i wspaniałymi 
umiejętnościami. Po zaciekłej rywalizacji z kolegami 
i koleżankami z innych szkół, zdobyła III miejsce! 

I miejsce w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 
9 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, odbył 
się kolejny już Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

26 kwietnia obchodziliśmy „Dzień Przedsiębiorczości”. 
Akcja jest organizowana corocznie przez Fundację 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP. Uczniowie Gimnazjum  
w Brynku wzięli udział w „Dniu Przedsiębiorczości” 
uczestnicząc w spotkaniu  z funkcjonariuszami Komendy 
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.  

Dzięki kilkugodzinnym praktykom w komendzie, uczniowie 
zweryfikowali swoje wyobrażenia o wymarzonym 
zawodzie. Pozyskali informacje o wykształceniu, 
umiejętnościach oraz predyspozycjach niezbędnych do 
wykonywania zawodu policjanta. Młodzież zapoznała się  
z organizacją, zarządzaniem i strukturą tarnogórskiej 
Policji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć stanowisko 
dyżurnego, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój 
dla matki z dzieckiem oraz pokój okazań. Usłyszeli również 
ciekawe historie związane ze służbą policjantów na co 
dzień pracujących w różnych wydziałach komendy. 

Gimnazjaliści dowiedzieli się na czym polega praca m.in. 
techników kryminalistyki, przewodnika psa czy policjantów 
operacyjnych służby kryminalnej. Akcja organizowana 
corocznie przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych 
ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej.  

Wizyta miała charakter doradztwa zawodowego i  na długo 
pozostanie w pamięci gimnazjalistów.  

Hanna Penz 

PODSUMOWANIE KONKURSU 
POLICJA W SŁUŻBIE 
SPOŁECZEŃSTWU 

Wiosną przedstawiciele klas III  Gimnazjum w Brynku brali 
udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Policji, 
organizowanym przez Zespół Szkół Techniczno-
Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz 
Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach pod 
nazwą „Policja w Służbie Społeczeństwu”. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich 
Górach, Ewa Brachaczek przedstawiła możliwości 
wsparcia pracodawców w kontekście obecnej sytuacji na 
rynku pracy. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Piotr Leksy 
mówił o podejmowaniu i rozwoju działalności 
gospodarczych na obszarze gmin należących do LGD 
oraz perspektywach zdobycia funduszy unijnych. Gościem 
Forum był także prezes Inkubatora Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o., Krystian Wonchała oraz Anna Wojtczak z firmy 
VENTON. 
 

–  Była mowa o tym, co interesuje przedsiębiorców, 
m.in. o finansach, inwestycjach, kredytach… Ale chcę 
zaznaczyć, że  jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Kilka 
z nich padło podczas tegorocznego spotkania. Wszystkie 
sugestie przedsiębiorców będziemy w miarę możliwości 
realizować. Chodzi o poszerzenie części informacyjno-
szkoleniowej przez przedstawicieli np. ZUS-u. Dzięki takim 
uwagom wiemy, że forum jest potrzebne, że 
przedsiębiorcy faktycznie wynoszą z niego cenne 
informacje. A przecież o to nam właśnie chodzi – mówi 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Co roku zaproszenia są wysyłane do wszystkich firm 
zarejestrowanych na terenie gminy. 

 

 

Foto. Tym razem przedsiębiorcy spotkali się w Brynku, w  Restauracji 
„Dworek Myśliwski”. Poniżej kadr z prezentacji Banku Spółdzielczego.   

Do eliminacji na szczeblu powiatowym stanęło sześć szkół, 
w tym reprezentacja z SP w Wojsce. Zadania nie należały 
do najłatwiejszych i być może niejeden kierowca  
z długoletnim stażem miałby problem w rozwiązaniu testu  
i przejechaniu trasy rowerowej na nieznanym dla siebie 
rowerze. To zadanie jednak okazało się przysłowiową 
„pestką” dla uczniów z Wojski, którzy pokonali rywali  
i zajęli w konkursie zaszczytne I miejsce i przeszli do 
dalszego etapu. Szkołę w Wojsce reprezentowali: Jasmin 
Kaschuba (kl. VI), Olivia Grzybek (kl. VI), Oliwier 
Zawidowski (kl. V) oraz Mateusz Taraszczuk (kl. VI). 
Oprócz wygranej drużynowej, nasz reprezentant z klasy V 
– Oliwier Zawidowski indywidualnie zajął również I miejsce!  

Hanna Blacha 

 

XI FORUM 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Przedsiębiorstwa większe i mniejsze, nastawione  
na rynek lokalny i zagranicznych klientów, firmy 
usługowe, budowlane i kilka produkcyjnych. Biznes na 
terenie naszej gminy ma wiele twarzy. Aby go 
stymulować, integrować przedsiębiorców i stworzyć 
warunki do dyskusji na tematy związane  
z działalnością gospodarczą, Gmina Tworóg wraz  
z Bankiem Spółdzielczym w Tworogu zorganizowała 
już po raz jedenasty Forum Przedsiębiorczości. 

W tym roku ok. 50 przedsiębiorców spotkało się  
w Restauracji „Dworek Myśliwski” w Brynku. Po powitaniu 
gości przez wójta Eugeniusz Gwoździa, rozpoczęła się 
część szkoleniowo-informacyjna. Reprezentanci Banku 
Spółdzielczego w Tworogu mówili o kompleksowej i 
nowoczesnej ofercie placówki dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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GMINNE ZAWODY W PIŁCE 
NOŻNEJ 

Chociaż pogoda nie rozpieszczała nikogo  
i temperatura powietrza nie przekraczała 10 stopni, 
reprezentacje szkół podstawowych z gminy Tworóg  
w komplecie stawiły się na murawie boiska szkolnego 
w Wojsce, żeby 9 maja rozegrać Gminne Zawody  
w Piłce Nożnej (organizowane przez Szkołę 
Podstawową w Wojsce). 

W końcowej klasyfikacji dziewcząt najlepsze okazały się 
przedstawicielki Szkoły Podstawowej w Tworogu (na zdj. 
obok), II miejsce zajęła Szkoła w Wojsce, a III Szkoła w 
Boruszowicach. Wśród chłopców: I miejsce zajęła Szkoła 
w Tworogu, II miejsce MOS w Wojsce, III miejsce Szkoła  
w Boruszowicach, a IV – Szkoła w Wojsce. Grano po dwie 
połowy, każda połowa po 7 minut. Chociaż na dworze 
 

wiał przeraźliwy wiatr, atmosfera podczas meczów była 
naprawdę gorąca, a okrzyki kibiców dodawały piłkarzom 
i piłkarkom tzw. „poweru w nogach”. Wszystkim 
reprezentacjom serdecznie dziękujemy za udział 
w zawodach, a Szkole Podstawowej w Tworogu życzymy 
sukcesów na dalszych etapach. Do zobaczenia na boisku 
Szkoły Podstawowej w Wojsce już za rok!  
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Foto. Choć pogoda nie rozpieszczała, piknik z Bankiem Spółdzielczym  
w Tworogu przyciągnął całe rodziny.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto.. Dzień Dziecka w Świniowicach (powyżej) i Tworogu (poniżej) – 
szukaj relacji w dziale „Hobbysta”. 

Foto. Mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej Brynek 2017 
 – czytaj o wydarzeniu w dziale „Hobbysta”.  

R            E            K            L            A            M            A 


