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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Oddajemy w Wasze ręce lipcowe wydanie „TWG Kuriera”. 
Znajdziecie w nim m.in. tekst historyczny poświęcony 
dworcowi w Brynku, relacje z imprez plenerowych oraz 
podsumowanie działalności Gimnazjum w Brynku, które 
wkrótce, w związku z reformą edukacji, zostanie
zamknięte.  W dziale „Pod lupą” przeczytacie o lokalnym 
przedsiębiorcy, który ze swojej pasji uczynił sposób na 
życie i zarobek. Przepisu na słodki biznes szukajcie na 
stronie 6.  

Są nastolatkami pełnymi energii, werwy, ambicji 
i ciekawości świata. Mają marzenia, cele i liczne talenty. 
Świat na nich czeka z otwartymi ramionami… 20 czerwca 
tegoroczni absolwenci gimnazjum odwiedzili Urząd Gminy 
w Tworogu. Czytajcie o nich na str. 13. 

Medycyna chińska, choć zrodziła się tysiące kilometrów 
stąd, ma wiele uniwersalnych cech. Na str. 5, po kilku 
telefonach z prośbą o kontynuację tematu, publikujemy 
kolejny z serii artykuł Agnieszki Tyrtani Ostałowskiej 
poświęcony elementowi ognia. Ogień jest bowiem 
związany z porą roku, która właśnie się zaczęła – z latem. 

Zapraszamy do lektury! 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
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TWG

KURIER SESJA 
SESJA ABSOLUTORYJNA  

12 czerwca odbyła się XXX sesja Rady Gminy 
Tworóg, na której udzielono Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. Tym samym stwierdzono prawidłowość  
w działaniu finansowym w minionym roku.  

Udzielenie absolutorium zostało poprzedzone podjęciem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.  

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Tworóg. Projekt uchwały 
odczytał przewodniczący Rady Gminy, Łukasz Ziob. 
Komisje nie wniosły uwag do sprawozdania. Uchwałę  
nr XXX/258/2017 podjęto jednogłośnie. 

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok i przystąpiono do 
głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14 – „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
nr XXX/259/2017.  

SP ZOZ – SPRAWOZDANIA  

Na czerwcowej sesji dyrektor SP ZOZ dr Małgorzata 
Sobol-Kluz, przedstawiła sprawozdanie  
z działalności ośrodka zdrowia oraz sprawozdanie 
finansowe.  

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podpisano 
akt notarialny przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Tworogu. Otrzymano zgodę Wydziału Budownictwa  
i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach na rozbudowę i przebudowę SPZOZ Tworóg. 
Ten wątek szczególnie zainteresował radnych. 
Dyskutowano o możliwościach sfinansowania zadania, 
rozważając m.in. rozbudowę z własnych środków.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 
sprawozdania z działalności ośrodka i podjęli uchwałę  
nr XXX/253/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 2016. 

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 12 czerwca 2017 r.: 

• Podjęto uchwałę nr XXX/257/2017 w sprawie 
zmian budżetu gminy na rok 2017. 

• Podjęto uchwałę nr  XXX/254/2017 w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Tworóg. 

• Podjęto uchwałę nr XXX/255/2017 w sprawie 
współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Krupski 
Młyn w zakresie realizacji zadania oświatowego. 

• Podjęto uchwałę nr XXX/256/2017 w sprawie 
współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Wielowieś 
w zakresie realizacji zadania oświatowego. 

• Podjęto uchwałę nr XXX/269/2017 w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 
2017-2032”. 

• Podjęto uchwałę nr XXX/270/2017 w sprawie 
podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 
wpływających na poprawę jakości powietrza 
w Polsce 

• Podjęto uchwałę nr XXX271/2017 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Gminy Tworóg z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok 2016. 

STOWARZYSZENIE ZDOBYWA 
KOLEJNE FUNDUSZE 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg i prezes
Marek Mundzik pozyskali 300 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu wokół 
„Brzeźnicy”. Pełną informację na temat tej ważnej 
inwestycji podamy w kolejnym, już wrześniowym wydaniu 
gazety.    

 

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi podjętymi 
uchwałami. Znajdziecie je na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Tworóg:  

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

 

PRZEPROSINY 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu przeprasza za nieobecność  

podczas spotkania z mieszkańcami  
Nowej Wsi Tworoskiej. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
PRZEMIANA OGNIA – 
WEWNĘTRZNA RADOŚĆ 

Medycyna chińska, której się uczę opiera się  
o przemiany według 5 elementów. Każdy z nich jest 
przypisany do pory roku, do ruchu jaki wykonuje, do 
koloru, emocji… Manifestuje się w różnych tkankach 
naszego ciała i ma swoich przedstawicieli  
w narządach. W poprzednim artykule pisałam  
o energiach związanych z porami roku i etapami życia. 
Tym razem chciałabym powiedzieć więcej o przemianie 
ognia. Ogień jest bowiem związany z porą roku, która 
według naszego kalendarza właśnie się zaczęła  
– z latem.  

Latem czujemy wiele emocji: radość, ekscytację, euforię, 
uniesienie! Mamy ochotę śmiać się i bawić. Pomyślmy  
o ognisku, do którego każdy chce podejść, przysiąść się   
i połączyć z innymi ludźmi, nawet takimi, których jeszcze 
nie znamy. Tak działa magia ognia, która zbliża i jednoczy, 
przyciąga i łączy. Ogień to także element obecny w każdej 
kulturze pod postacią iskry, płomienia, świecy… Ogień 
daje ciepło i poczucie bezpieczeństwa. A wiara? Ona 
także, bez względu na wyznanie, czerpie z tej siły. Ogień 
jest wewnętrznym połączeniem z ABSOLUTEM. 
Pierwszym bogiem było przecież Słońce, czyli ciepło, 
energia, radość i zjednoczenie. Możemy więc powiedzieć, 
że lato to czas zjednoczenia z ludźmi, ale także z Bogiem. 
Czas, który zbliża nas do Nieba.   

Do każdego elementu przypisany jest kolor. W przypadku 
ognia jest to czerwień, która kojarzy nam się z sercem. 
Serce natomiast jest jednym z narządów przypisanych do 
przemiany ognia. Nie bez powodu mówi się, że miłość  
i radość mieszkają w sercu. Ale serce musi być do tego 
przygotowane. Chińczycy twierdzą, że serce musi „być 
puste” dla ducha Shen, natomiast w jednym z psalmów 
napisane jest „stwórz Panie dla mnie serce czyste”, czyli 
gotowe do przyjęcia Boga. Shen jest duchem najwyższym, 
naczelnym. Jest podobny do greckiego Daimon. Shen daje 
nam witalność i życie. To ta iskra, która przy połączeniu 
kobiety i mężczyzny daje nowe życie. To decyzja z Nieba  
o powstaniu życia. Ludzie kochający się, którzy złożyli 
przysięgę małżeńską są obdarzeni blaskiem Shen, 
jednocześnie ich miłość jest znakiem istnienia Boga. 
Jestem pewna, że ten blask – wewnętrzną radość i miłość 
każdy z nas widział i doświadczył niezależnie od wyznania 
i miejsca przebywania. Czytając starą literaturę chińską 
dowiadujemy się, że SHEN „NADAJE BLASK OCZOM, 
JASNOŚĆ MOWIE, REGULARNOŚĆ ODDECHOM  
I PIĘKNO WYGLĄDOWI”. Wyobraźcie sobie spektakl 
teatralny. Zobaczcie  dziewczynkę siedzącą na koniu. Jest 
ubrana w piękne szaty, na głowie ma koronę 
przyozdobioną cennymi kamieniami.  

 

Buzia dziecka niczym twarz królowej olśniewa, a oczy 
błyszczą. A teraz ta sama historia, tyle że to nie teatr, 
a podwórko na jakimś opuszczonym osiedlu. Dziewczynka 
nosi stare ciuchy po siostrze, koń  to jakiś porzucony 
stołek, a korona jest zrobiona z papieru. Mimo to twarz 
dziewczynki promienieje. Dla niej otoczenie nie ma 
znaczenia. Ona nosi w sercu prawdziwą radość. To jest 
właśnie Shen. Ducha Shen każdy może zobaczyć 
i poczuć. Shen się rozprzestrzenia, czaruje i powoduje, że 
oczy mają blask, a twarz się uśmiecha. To światło, to 
nasza świadomość istnienia, zdolność zrozumienia siebie 
i świata, to poczucie istnienia jedności. 

Ale wszystko może się zepsuć… – Wiesz mamo, 
wyobraziłem sobie, że nie ma Boga – śpiewał Rysiek 
Riedel, lider zespołu „Dżem”. I to chyba najgorsza rzecz 
dla człowieka: poczucie, że nie ma Boga. W tym miejscu 
zaczyna się patologia w elemencie ognia. Brak 
wewnętrznej radości i poczucie braku ABSOLUTU. To 
straszne uczucie nie jest nam obce. Dotyka każdego 
z nas, codziennie... Żyjemy szybko, od weekendu do 
weekendu. Nie doceniamy dni, które są pomiędzy 
i również mogą być źródłem radości i satysfakcji. Brak nam 
tej WEWNĘTRZNEJ RADOŚCI, więc szukamy jej na 
zewnątrz poprzez rożnego rodzaju stymulacje np. nadmiar 
używek, zakupy, czy pogoń za modą. Człowiek 
uzależniony pragnie tylko jednego – chce jeszcze raz, 
chociaż na chwilę poczuć się szczęśliwy. On szuka radości 
na zewnątrz. W naszej medycynie doprowadza to 
najczęściej do depresji, chorób serca, bezsenności, 
nałogów. Chińczycy nazywają to syndromem BU-LE, co 
w tłumaczeniu znaczy „smutne życie”. Można samemu 
wyciągnąć wnioski jak ważne w życiu są emocje, radość 
płynąca z głębi serca i praca nad sobą. Chińczycy mówią, 
że jeśli jesteś dobry dla ludzi i świata to coraz więcej 
dobrych duchów mieszka w tobie. Wtedy nie musisz 
przywiązywać się do rzeczy, ani do ludzi, bo masz radość 
w środku. Podobny przekaz można znaleźć w Biblii.  

Kończąc chciałabym powiedzieć, że jeśli człowiek nie 
przywiązuje się do rzeczy, kocha ludzi póki są z nami 
i pozwala im odejść, kiedy przyjdzie na nich czas – żyje 
zgodnie z drogą jaką dostał. Bo nic nie może trwać 
wiecznie, a ciągłe życie w fazie ognia jest wyczerpujące. 
Dlatego natura zaraz zaprosi nas do kolejnej fazy 
„późnego lata”, w której mam nadzieję się spotkamy. Ale 
pamiętajmy, że każde spotkanie prowadzi do rozstania. 
Czerpmy więc z elementu ognia, póki trwa najlepszy do 
tego czas. 

Agnieszka Tyrtania Ostałowska

Agnieszka Tyrtania Ostałowska z wykształcenia jest 

lekarzem weterynarii. Prowadzi w Tworogu Gabinet 

Weterynaryjny. Wkrótce ukończy dwuletni kurs 

akupunktury.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

PRZEPIS „NATKI I MATKI”  
NA SŁODKI BIZNES  

Sprawdzaliście „Domowe wypieki Natki i Matki”? Na 
pewno. Cukiernia działa w Połomii od listopada 
ubiegłego roku, jednak jej właścicielka, Ewa Sklorz jest 
znana z pysznych wypieków od dawna. Otwarcie 
własnego biznesu, choć jak sama przyznaje, wymagało 
wiele pracy, było naturalnym krokiem. Dziś pyszne 
buterkejksy, makrony, szplitry i ponad 50 gatunków 
ciast znikają z półek, zanim się na nich znajdą. 
Telefony z zamówieniami nie milkną, a zapału do pracy 
nie brakuje… 

Ewa Sklorz z wykształcenia jest cukiernikiem. Na swoją 
markę, choć nieoficjalnie, pracowała od 13 lat. Piekła dla 
znajomych i rodziny w swoim mieszkaniu. Przyjmowała 
drobne zamówienia i realizowała je w domowym zaciszu. – 
Ale zaczęło brakować miejsca. Chętnych przybywało, 
zamówienia mnożyły się, a ja nie dawałam rady – 
przyznaje. Wraz z córkami, które od początku wspierały 
mamę, postanowiły przekonać męża. Pan Marek nie dał 
się długo prosić. Tym bardziej, że były możliwości. Pod 
mieszkaniem znajdował się lokal, który zgodnie  
z wymogami sanepidu dostosowano do prowadzenia 
cukierni. Gdzieniegdzie dodano ścianki działowe, 
postawiono lodówki, sprzęty kuchenne, na ścianie zawisła 
tablica. Dziś wiszą na niej długie listy z zamówieniami… 

 

Jest wielokrotną laureatką konkursów szkolnych, m.in. 
Konkursu Potraw Wielkanocnych. Serca jury zdobyła 
wówczas mazurkiem wiśniowym. Nagrodą był wyjazd do 
Włoch. W prowadzeniu słodkiego biznesu pomaga także 
pan Marek. Całe życie przepracował w kopalni, ale dziś 
świetnie odnajduje się w kuchennej rzeczywistości. – Mój 
mąż to specjalista od kruchego ciasta – mówi pani Ewa 
śmiejąc się. Kiedy nadchodzą „gorące” dni, takie jak okres 
przed świętami, tłusty czwartek, czy dzień matki, do pracy 
włącza się także syn państwa Sklorz – Kamil. Każda para 
rąk jest wówczas na wagę złota. – Bez męża i dzieci 
byłabym nikim. Naprawdę! – stwierdza stanowczo 
właścicielka cukierni.  

Rodzina rodziną, ale w biznesie ważni są także klienci. 
I nie chodzi tu o zysk, przynajmniej nie w tym przypadku… 
– Bywają dni, że żona jest naprawdę zmęczona. Wtedy 
wystarczy, że zadzwoni jakiś klient z pochwałą, 
zamówieniem, podziękowaniem. To na nią działa jak 
doładowanie. Od razu zaczyna piec. To klienci ją motywują 
i stawiają na nogi – mówi pan Marek. „Natka i Matka” 
faktycznie nie mogą narzekać na brak zamówień. Firma na 
stałe współpracuje z kilkoma restauracjami, ma też 
wiernych klientów z bliskiej okolicy i niemal całego Śląska. 
– Nasze wypieki trafiły już do Katowic, Wrocławia, 
Zawiercia, na Mazury, do Niemiec, a nawet do Nowego 
Jorku! – wymieniają.  

W czym tkwi sekret sukcesu? Z pewnością dobór 
produktów ma ogromne znaczenie. Cukiernia preferuje
sezonowe produkty. Owoce są zamawiane u lokalnych, 
sprawdzonych i starannie dobranych dostawców. Jednak 
w przypadku pani Ewy i jej rodziny równie ważne jest serce 
włożone w pracę i zwykła, ale bardzo ludzka troska o to, by 
innym smakowało.   

Bieżące informacje o domowych wypiekach  
„Natki i Matki” znajdziecie na facebooku. 

 

Foto. Jak więc brzmi przepis na słodki biznes? Całego nie podamy – to 
tajemnica. Ale zdradzimy wam dwa tajne składniki. To pasja i rodzina… 

Na zdjęciu ekipa cukierników gotowa do boju! 

 

Czy żałują? O nie! To był strzał w dziesiątkę. Pracy jest 
mnóstwo, ale w tej rodzinie wykonuje się ją w pasją. – 
Cukiernia stała się przedłużeniem naszego domu. 
Spędzamy w niej bardzo dużo czasu, a ponieważ  
to rodzinny biznes, czujemy się tu bardzo dobrze – mówi 
pani Ewa. – Cieszę się, że obie moje córki odziedziczyły 
smykałkę do pieczenia. Nie musiałam zmuszać, zachęcać. 
Lubią to, a ja jestem z nich bardzo dumna – dodaje. 
Młodsza Emilka za rok kończy gimnazjum, Natalia  
to uczennica Zespołu Szkół w Nakle Śląskim na kierunku 
technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Foto. „Natka i Matka” oferują torty, ciasta i ciasteczka na każdą okazję. 
Na zdjęciu „leśny mech”. Cukiernicy z Połomii preferują sezonowe 
produkty. Owoce zamawiają u lokalnych, sprawdzonych i starannie 

dobranych dostawców.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

HANUSEK PLUS BRYNEK 
RÓWNA SIĘ… HARYNEK 

Tak nazywano stację kolejową w Brynku, która 
faktycznie mieściła się pomiędzy dwoma sołectwami. 
Dla ułatwienia komunikacji, w potocznej mowie 
utrwaliła się nazwa Harynek oznaczająca miejsce 
pomiędzy Brynkiem a Hanuskiem. Stację kolejową 
zbudowano w 1928 r., przy okazji tworzenia połączenia 
do Bytomia przez Miedary.  

O losach tego niepozornego dziś miejsca w naszej gminie 
zdecydował plebiscyt przeprowadzony 20 marca 1921 roku 
w 22 powiatach Górnego Śląska w sprawie przynależności 
państwowej tych terenów. W plebiscycie uczestniczyło 
96,5 proc. uprawnionych osób. Obszar plebiscytowy objął  
powiaty: bytomski, katowicki, gliwicki, strzelecki, opolski, 
lubliniecki, kozielski, rybnicki, pszczyński, tarnogórski, 
kluczborski, głubczycki i część powiatu prudnickiego. 
Mieszkało tam ok. 1,9 mln ludzi, z których ok. 60 proc. 
używało na co dzień języka polskiego. W wyniku plebiscytu 
do Polski włączono Katowice, Świętochłowice, Chorzów, 
Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczynę. Co to 
oznaczało dla Brynka? Strzybnica znalazła się po stronie 
polskiej, a dojazd do niemieckiego Śląska był potrzebny. W 
Brynku powstał wówczas dworzec celny. To tu odbywały 
się wszystkie odprawy, tu mieściły się (i nadal mieszczą) 
budynki celne, tu tętniło życie…  

 

Dworzec celny w Brynku/Hanusku składał się z dwóch 
peronów. Pierwszy służył do przemieszczania się w stronę 
Polski (Strzybnica), drugi w stronę niemiecką (Miedary, 
Bytom). Prócz głównego budynku, przy dworcu znajdowały 
się magazyny, dom dyżurnego ruchu (zburzony) i urząd 
celny. Budynek urzędu przetrwał. Dziś znajdują się w nim 
mieszkania. Z dworca odchodziły drogi do Brynka, 
Hanuska i Świniowic.  

Poniższe zdjęcie, na którym widać lokomotywę, robotników 
i pracowników kolei wykonano podczas budowy dworca. 
Wyżej – pocztówka przedstawiająca dworzec. Rok 
wydania jest nieznany. Obie fotografie udostępnił Fryderyk 
Zgodzaj. W kolejnym numerze napiszemy o pozostałych 
urzędach celnych na terenie gminy Tworóg.  

i 

Foto. Zdjęcie powstającego dworca w Brynku z 1928 r. To jedyna fotografia jaką udało się odnaleźć prócz powyższej pocztówki. Poszukiwania jednak 
trwają, pomożecie? Przeszukajcie prywatne archiwa. Być może skrywają jakąś „perełkę”. 
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KURIER HOBBYSTA 
EGZAMIN KYOKUSHIN  
DLA DESHI 

14 czerwca adepci DESHI przystąpili do egzaminu na 
stopnie uczniowskie Kyu w Karate Kyokushin. 
Egzaminował osobiście Shihan Bogusław Jeremicz  
5 DAN, Prezes Poleskiej Federacji Kyokushin Karate. 
Federacji której członkiem jest Akademia Sportu 
DESHI. 

Tym razem egzamin odbył się w Woźnikach w tamtejszej 
Hali Sportowej. Poziom był wysoki, a Shihan wymagający. 
Dla młodszych stopni egzamin oznaczał ok. 1,5 godziny 
wysiłku, dla pozostałych 3 godziny. Sprawdzano kondycję, 
znajomość postaw, bloków, kopnięć i uderzeń. Kolejnym 
elementem było Kata, a na sam koniec Kumite, czyli walki. 
Nasi Senpai doskonale poradzili sobie z wyzwaniem, 
obowiązkowy zestaw 50 pompek, 50 przysiadów  
i 50 brzuszków na każdym treningu dał efekty w teście 
sprawnościowo-wytrzymałościowym, czyli pierwszej części 
egzaminu. Techniki były wykonywane nienagannie  
z wielką starannością, co widać na zdjęciach (foto relacja 
na profilu FB Akademii).  

Do egzaminu przystąpili, na pierwsze stopnie kyu: 
Senpai Amelia Polak: 10 - 1 kyu (pomarańczowy pas, 1 
czerwona belka) 
Senpai Natalia Kosma: 10 - 1 kyu (pomarańczowy pas, 1 
czerwona belka) 

Kolejne stopnie: 
Senpai Laura Zapart: 10 - 2 kyu (pomarańczowy pas, 2 
czerwone belki) 
Senpai Dominik Całka: 9 - 2 kyu (pomarańczowy pas, 1 
niebieska belka i 2 czerwone belki) 
Senpai Emil Sionkowski: 8 - 1 kyu (niebieski pas, 1 
czerwona belka) 
Senpai Mikołaj Warzecha: 6 - 1 kyu (żółty pas, 1 czerwona 
belka) 

Gratulujemy 
Robert Warzecha 

 

HISTORYCZNE OSIĄGNIĘCIE! 

Po zdobyciu tytułów Mistrzów Powiatu Tarnogórskiego 
w Turniejach w Radzionkowie – drużyna chłopców 
i w Zendku – drużyna dziewcząt, chłopcy 20 maja wygrali 
zawody rejonowe w Lublińcu. Tym samym obydwie 
drużyny awansowały do półfinału województwa śląskiego 
w Bytomiu. 

Zawody odbyły się 30 maja w Bytomiu, gdzie chłopcy zajęli 
II miejsce, dziewczyny III miejsce. W turniejach grały 
zwycięskie drużyny Bytomia, Gliwic i Zabrza. Tak dobrego 
wyniku nasza szkoła jeszcze nie osiągnęła w swojej 
historii. 

                                                                    Ryszard Królicki

SZACHIŚCI Z BORUSZOWIC 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boruszowicach 
wywalczyli II miejsce w turnieju Szachowej Ligi 
Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego.  

Finał X edycji Szachowej Ligi odbył się 18 maja. Zagrało w 
nim 50 uczniów z sześciu szkół. Cały cykl składał się 
z 3 turniejów po 5 rund z czasem gry 15 minut na każdego 
zawodnika. W klasyfikacji drużynowej liczyły się wyniki 
trzech chłopców i jednej dziewczynki. – Turniej przebiegał 
bardzo sprawnie, w czym zasługa organizatorów 
i opiekunów poszczególnych drużyn. Uczniowie z SP 
w Boruszowicach zajęli w turnieju II miejsce drużynowo –
mówi Lucjan Bugajski  

Szkołę reprezentowali: Denis Jarząbek, Paweł Chmiel, 
Adam Gatys oraz Katarzyna Gatys. Indywidualnie w grupie 
chłopców Paweł Chmiel zajął II miejsce, natomiast wśród 
dziewczyn Katarzyna Gatys zajęła III miejsce. Szachiści 
z Boruszowic od kilku lat zajmują czołowe miejsca 
w turniejach finałowych. W 2014 r. zajęli III miejsce, 
w 2015 – II miejsce, w 2016 – I miejsce. Gratulujemy!  

Foto. Rok szkolny skończył się, ale Akademia działa dalej. Robert 
Warzecha, który prowadzi zajęcia obiecuje wiele atrakcji łącznie z 

biwakami. Zapraszamy! Na zdjęciu uczestnicy zajęć  
z zasłużonymi certyfikatami. 
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PIKNIK NA KOCU 

Deszcz na szczęście nie pokrzyżował planów. Zabawa 
na trawie, grillowanie i beztroski odpoczynek na kocu 
zaliczono na piątkę z plusem. Mowa o „Pikniku na 
trawie”, corocznej imprezie integracyjnej 
organizowanej przez GOK i GOPS z okazji rozpoczęcia 
wakacji. Tegoroczna edycja odbyła się 30 czerwca.  

Tego dnia ciemne chmury nie odpuszczały. Po kilku 
gwałtownych i obfitych ulewach, piknik na kocu wydawał 
się niemożliwy. A jednak…Popołudniu zaświeciło słońce, 
trawa wyschła, a plac obok GOK-u wypełniły rodziny  
z dziećmi.  

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Były zabawy 
sportowe na świeżym powietrzu ze skakankami, hula 
hopami, bańkami mydlanymi i „dmuchańcami”. Był kącik 
malarski i „smerfowa dolina” – idealne tło dla idealnego 
zdjęcia. Kilka z nich znajdziecie na stronie GOK:  

www.gok-tworog.pl 

Przy ogólnodostępnym grillu każdy mógł sobie upiec 
kiełbaskę. Organizatorzy zadbali także o słodką 
niespodziankę dla najmłodszych. Była nią darmowa wata 
cukrowa. Na pikniku nie zabrakło członków Akademii 
Sportu DESHI, którzy przygotowali imponujący pokaz 
karate.     

 

WAKACJE W GOKU – GRAFIK 

1. Warsztaty plastyczne  

2. Fitness 

3. Akademia Sportu DESHI 
Foto. Do szczęścia potrzeba naprawdę niewiele. Piknik integracyjny przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu udowodnił, że czasami wystarczy 

dobra pogoda i dobre towarzystwo. 
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KURIER KULTURALNIE 
NON STOP EKO! 

Gmina Tworóg i ekologia to nierozdzielna para. Wójt 
Eugeniusz Gwóźdź wielokrotnie mówił  
o zaangażowaniu samorządu w działania 
proekologiczne mające na celu edukację 
mieszkańców, ale także wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie ograniczenia niskiej emisji, 
gospodarki komunalnej czy wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu.  
W tym roku ochrona środowiska stała się również 
motywem przewodnim Dni Tworoga. Impreza odbyła 
się w dniach 10-11 czerwca pod hasłem „NON STOP 
EKO!”.  

– Gmina zabiega o pozyskanie dofinansowania na 
wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz planuje 
przystąpić do „Programu ograniczenia niskiej emisji”,  
w ramach którego mieszkańcy będą mieli możliwość 
uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła. 
Podczas Dni Tworoga były rozprowadzane ankiety 
badające zainteresowanie mieszkańców przystąpieniem 
do programów – informuje z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. 
Ankiety dotyczące instalacji fotowoltaicznych można 
oddawać do 10 lipca, dotyczące niskiej emisji do 28 lipca 
(do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój 111). Więcej 
informacji na temat programów znajdziesz na stronie 
Urzędu Gminy www.tworog.pl. Mieszkańcy Tworoga 
mogli także zobaczyć pokaz prawidłowego palenia  
w piecach udowadniający, że nawet w starych kotłach 
można to robić efektywnie, bez kłębów dymu i potrzeby 
ciągłego doglądania. Pokaz przygotowali twórcy portalu 
www.czysteogrzewanie.pl, który jest poświęcony 
ekologicznemu spalaniu węgla i drewna. Zajrzyjcie tam. 
Gwarantujemy, że znajdziecie wiele przydatnych 
informacji. Z kolei ZUK Tworóg Sp. z o.o. przygotował 
stoisko informacyjne, gdzie można było zasięgnąć bliższej 
informacji na temat wywozu nieczystości płynnych oraz 
założyć Internetowe Biuro Obsługi Klienta i otrzymać 
kubek firmowy gratis. 

ZUK przygotował także atrakcje dla najmłodszych 
w postaci słodkości, konkursu plastycznego i malowania 
buzi (zdj. wyżej). Przypominamy, że Internetowe Biuro 
Obsługi Klienta wiąże się z licznymi korzyściami. 
Przeczytacie o nich na www.zuk.tworog.wer.pl. 

Co jeszcze przygotowano z okazji imprezy? Sobotnią 
zabawę otwarła parada motocykli klubu „INVADERS MC 
POLAND”. Równolegle sporo działo się na scenie. Część 
artystyczną otwarł zespół muzyczny „Freje” oraz Claudia 
i Kasia Chwołka. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna. 
Niedzielną imprezę prowadził Sebastian Mierzwa, który 
w pierwszej kolejności zapowiedział naszych „Tworożan” –
zespół, który ciężko pracował na swój poziom. A ten robi 
wrażenie. 9 czerwca odbył się w Koszęcinie Finał XXIV 
Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza. Zespół wokalny z SP w Tworogu 
wykonał wiązankę Pieśni z okresu Powstań Śląskich 
zdobywając I miejsce w swojej kategorii. Nagrodą będzie 
nagranie w Telewizji TVS. Uczniowie zostali przygotowani 
przez opiekuna zespołu Beatę Janigę i nauczyciela 
edukacji regionalnej Józefa Ziaję. Dni Tworoga stały się 
okazją do złożenia gratulacji i podziękowania za 
dotychczasowe osiągnięcia.  

W programie Dni Tworoga znalazł się także występ małych 
baletnic trenujących w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu (zdj. obok), show „An Dreo & Karina” 
z piosenkami Al Bano & Romina Power, program dla dzieci 
inspirowany piosenkami Majki Jeżowskiej, koncert zespołu 
„Latino lovers amazing cover band” oraz występ 
żywiołowej grupy „Silver Dance”. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna.  
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MACIE OCHOTĘ NA 
LENIUCHOWANIE PO ŚLĄSKU?  

Nic prostszego. Już podajemy przepis. Przede 
wszystkim jest potrzebny tzw. czas wolny, którego na 
Śląsku nakazem tradycji nie można marnować. Latem, 
gdy słońce góruje nad horyzontem, koniecznie trzeba 
zapomnieć o komputerach, tabletach i komórkach. Bez 
dyskusji i marudzenia należy wyjść na plac i korzystać 
z pogody. Można też zaplanować dzień nad jeziorem. 
W koszu piknikowym powinna się wówczas znaleźć 
deka, sznity, tomaty i oczywiście uwarzone jajca…  
O „Labie z familiom” opowiadali finaliści XVII edycji 
Międzygminnego Konkursu Regionalnego 
„Rajcowanie przi swaczynie”, który odbył się  
7 czerwca w Szkole Podstawowej w Boruszowicach. 

Konkurs otwarł występ przedszkolaków z Boruszowic.  
Po nich do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny ze szkół  
w Boruszowicach, Wojsce i Tworoga. Zadaniem 
uczestników było opowiedzenie w gwarze o czasie wolnym 
spędzanym z rodziną, wykonanie piosenki o Śląsku lub po 
śląsku oraz rozwiązanie dwóch zadań polegających na 
tłumaczeniu z polskiego na śląski i odwrotnie.  
W zadaniach pojawiły się między innymi takie słowa jak 
szlojder (proca), zogowek (poduszka), chałpa (dom), 
psinco (nic), zmarasić (ubrudzić), feryje (wakacje), 
maszkiety (smakołyki)… Na szczęście wielu uczniów, co 
wyraźnie słychać, korzysta z gwary na co dzień, we 
własnych domach. Wyzwanie więc nie sprawiło im kłopotu. 
Po długiej dyskusji, jury przedstawiło wyniki: 

• I miejsce: Gminne Przedszkole w Boruszowicach: 
Agata Chmiel, Antonina Ciba. 

• I miejsce: Szkoła Podstawowa w Boruszowicach: 
Magdalena Joanna Brol, Katarzyna Gatys, Marek 
Brylski. 

• II miejsce: Szkoła Podstawowa w Wojsce: Jasmin 
Kaschuba, Bartosz Busek, Kacper Helisz. 

• III miejsce: Szkoła Podstawowa w Tworogu:  
Antonina Osadnik, Monika Wójcik, Noel 
Byszewski. 

Foto. Wręczenie nagród – najprzyjemniejsza część każdej rywalizacji.  
Na zdjęciu laureaci oraz z-ca wójta, Klaudiusz Wieder.   

Foto. Konkurs to jeden z elementów edukacji regionalnej prowadzonej w 
szkole z inicjatywy państwa Ecler. Na zdjęciu pomysłodawczyni, 

organizatorka i prowadząca konkurs, Elwira Ecler. 

Poniżej fragment tekstu zwycięskiej drużyny. Wygłosiła go 
Katarzyna Gatys.  

Piyknie wos wszystkich witom. Nazywom się Kasia 
i przyjechałach do wos z Boruszowca, bo bardzo rada 
godom po śląsku.  

Prawdziwy Ślązok zowdy boł naucony ciężkij roboty, 
fedrowoł na grubie, robioł w hucie, na kolei abo jeszcze kaj 
indzi. Nojważniejszy do niego jest Ponbucek, familio 
i dobrze zrobiono robota, po kery cza sie dychnąć. Ale 
kożdy po szychcie jak zjod łobiod mioł robota przi chałpie 
i przi gadzinie. Po tym należało sie chwila legnąć. Mój 
starzik poadoł jak poszoł nos uspać, to my jeszcze zgobiyli 
a łon już charcoł.  

Bez tydzień to żodyn Ślązok się ny łodpocon, bo robota 
boła ciężko. Dopiyro w niydziela jak my przyszli z kościoła 
zacła się laba, ale my do omy i mamulki, łone warzoły 
łobiot. My siadali na zofie a opa łosprawioł roztomajte 
historyje jak boł bajtlym. Suchać szło go bez końca i boło 
przi tym kupa śmiychu. Bez lato bralimy deka i legli my się 
na zogródku, maszkyciyli, godali wice. Po połedniu całą 
rodziną szli my na szpacyr ku lesie, abo kogo łodwiedzić. 
Tak każdo niydziela boł ftoś u nos abo my kaj szli, jadło się 
kołoz abo zista. W gospodzie boły potańcówki (…)    

(Państwo Gatys)

DZIEŃ ŚLŌNSKIJ FANY 

15 lipca obchodzimy Dzień Ślōnskij Fany. Święto 
ustanowiono w rocznicę przyznania przez sejm 
autonomii województwu śląskiemu. Z tej okazji ulice 
w wielu śląskich miejscowościach zostały ozdobione 
żółto-niebieskimi flagami Górnego Śląska. Nie inaczej 
jest w Tworogu. Flagę można zobaczyć na budynku 
Urzędu Gminy.  
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– Rok temu żółto-niebieskie flagi pojawiły się w Chorzowie, 
Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Pszczynie  
i Kobiórze. Spotkało się to z życzliwą reakcją 
mieszkańców, a także lokalnych mediów. Święto Ślōnskij 
Fany doskonale wpisuje się także w oficjalną dewizę Unii 
Europejskiej: In varietate concordia, czyli Zjednoczeni  
w różnorodności. Bowiem to bogactwem Unii Europejskiej 
są regiony jej państw członkowskich, których rozwój 
wspiera Parlament Europejski. Dzień Ślōnskij Fany  
to niepowtarzalna okazja by podkreślić przywiązanie do 
swojego regionu, a jednocześnie podkreślić nasz udział we 
wspólnocie europejskiej. Dlatego serdecznie namawiam 
wszystkich samorządowców do włączenia się w obchody 
Dnia Ślōnskij Fany i wywieszenie na budynkach 
użyteczności publicznej śląskich, żółto-niebieskich flag – 
mówi Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Plura.  

PAN KULECZKA W ROLI 
GŁÓWNEJ 

7 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Wojsce miało miejsce spotkanie autorskie  
z Wojciechem Widłakiem – autorem książek dla dzieci. 
Autor opowiadał o swojej pracy, a dzieci  
z zaciekawieniem słuchały.  

 

Wojciech Widłak z wykształcenia jest specjalistą
ds. stosunków międzynarodowych, przez lata pracował 
jako redaktor miesięcznika „Dziecko", w którym 
zadebiutował jako autor opowiadań dla dzieci. Dziś jest 
znany przede wszystkim jako twórca serii o Panu Kuleczce 
(we współpracy z ilustratorką Elżbietą Wasiuczyńską). 

Na koncie ma ok. 30 książkowych publikacji i wiele 
wyróżnień. W Wojsce mówił o najważniejszych elementach 
niezbędnych do napisania książki i o procesie twórczym. –
Postać Pana Kuleczki przywołała najwięcej uśmiechów na 
ustach dzieci, gdy przy użyciu śmiesznych pacynek 
odczytywane były fragmenty książek. Autor w bardzo 
ciekawy i żartobliwy sposób opowiadał o pomysłach na 
swoje opowiadania i o występujących w nich postaciach.
Spotkanie okazało się niezwykle udane, a po jego 
zakończeniu wszystkie chętne osoby mogły nabyć książki 
autora z jego autografem – relacjonuje Hanna Blacha, 
nauczycielka z SP w Wojsce. 

Spotkanie zorganizowała biblioteka szkolna przy 
współpracy z Gminną Biblioteką w Tworogu i filią 
w Wojsce.  

PODZIĘKOWANIA 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu i Akademia Sportu 
DESHI składa podziękowania Bankowi Spółdzielczemu  

w Tworogu za ufundowanie tarcz treningowych. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
NAJLEPSI ABSOLWENCI 
GIMNAZJUM Z GMINY TWORÓG 
2016/2017 

Są nastolatkami pełnymi energii, werwy, ambicji  
i ciekawości świata. Mają marzenia, cele i liczne 
talenty. Świat na nich czeka z otwartymi ramionami… 
20 czerwca tegoroczni absolwenci gimnazjum 
odwiedzili Urząd Gminy w Tworogu. Otrzymali 
życzenia, gratulacje, ale też wiele życiowych rad.  
Co planują robić? Gdzie będą się kształcić?  

Uroczyste i tradycyjne spotkanie absolwentów klas III 
Gimnazjum Gminy Tworóg, którzy ukończyli szkołę  
z wyróżnieniem w roku szkolnym 2016/2017 odbyło się na 
sali posiedzeń Urzędu Gminy. Tym razem w gronie 
prymusów znalazło się wiele ścisłych umysłów. Młodzi 
ludzie w większości widzą siebie na kierunkach 
ekonomicznych, biologiczno-chemicznych  
i informatycznych. Mają zamiar być lekarzami, prawnikami, 
architektami, grafikami, ekonomistami, przedsiębiorcami. – 
Cokolwiek postanowicie pamiętajcie, że zostaliście 
obdarzeni talentami. Waszym obowiązkiem jest je rozwijać 
– przekonywał z-ca wójta, Klaudiusz Wieder.    

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech szkół,  
do których uczęszczali młodzi mieszkańcy gminy 
(Gimnazjum w Brynku, Wielowsi i Krupskim Młynie), z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder oraz inspektor ds. oświaty, Sandra 
Grzesiek. Po powitaniu, gratulacjach i życzeniach 
przyszedł czas na wręczenie dyplomów i upominków, 
poczęstunek oraz zwiedzanie Urzędu Gminy. Młodzież 
zobaczyła m.in. salę ślubów i gabinet wójta.    
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Komisja stwierdziła, że wiedza, którą wykazali się 
uczestnicy konkursu była ogromna, poziom wyrównany, 
dlatego przyznano wiele nagród. Gratulujemy uczestnikom 
wiedzy oraz wytrwałości w zgłębianiu tajników Biblii. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie  
pięknych nagród   i wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i sprawny przebieg Konkursu.  

Organizatorzy:  Kornelia Sobel, Jolanta Winkler

UCZNIOWIE Z „WOJSKA” 
PODBILI JASTRZĘBIĄ GÓRĘ! 

Pierwsze dwa tygodnie czerwca uczniom III klasy Szkoły 
w Wojsce upłynęły pod znakiem słońca, piasku i morskiej 
wody. Przebywali bowiem na „Zielonej Szkole” 
w Jastrzębiej Górze. Wyjazd obfitował w moc atrakcji 
i niezwykłych wydarzeń, żadne dziecko nie mogło 
narzekać na nudę. Niemal codziennie zapewniona była 
wycieczka autokarowa bądź animacja dla naszych 
uczniów. Zwiedzili oni Gdańsk i Gdynię, podziwiali zamek 
w Malborku, odwiedzili foki na Helu, zobaczyli farmę strusi, 
zwiedzili „Ocean Park” we Władysławowie, w którym bawili 
się na ogromnym placu zabaw, pływali w basenie, wspinali 
się na latarnię morską w Rozewiu… Do tego nie zabrakło 
kopania budowli w piasku, moczenia stóp w Bałtyku 
i niezliczonych nadmorskich spacerów. Ruch towarzyszył 
naszym uczniom każdego dnia, momentami było tak 
intensywnie, że brakowało czasu na zajrzenie do 
szkolnych książek… Wraz z innymi dziećmi nasi 
trzecioklasiści bawili się na przyhotelowym placu zabaw 
oraz boisku do gry w piłkę nożną, gdzie przez innych 
dzieciaków pieszczotliwie nazywani byli „Wojskiem”. 
„Zieloną Szkołę” z taką ilością atrakcji możemy zaliczyć do 
jak najbardziej udanych! Wspaniała pogoda, błękitne 
morze, piękny ośrodek z przepysznym jedzeniem sprawił, 
że nasi marynarze bardzo niechętnie pakowali walizki do 
domu… 

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Wojsce oraz dla Państwa Ewy i Adama 
Lachowiczów, którzy ufundowali dla dzieci drobne 
niespodzianki i słodkie poczęstunki podczas ich pobytu 
w Jastrzębiej Górze. 

Hanna Blacha

DWA KRAJE, JEDEN CEL! 

W dniach od  8 do 12 maja Gimnazjum w Brynku gościło 
grupę młodzieży ze szkoły partnerskiej Oberschule Villa 
Elisabeth Eichwalde wraz z opiekunką p. Kristin Börner 
oraz rodzicem panem Andreasem Poetsch. Nadrzędnym 
celem wymiany jest zbliżenie się młodzieży polskiej  
i niemieckiej przez poznanie się na płaszczyźnie rodzinnej 
i szkolnej. Wymiana umożliwia przełamywanie 
stereotypów, poznanie i zrozumienie własnych 
mentalności, a jednocześnie doskonalenie umiejętności 
językowych w autentycznych sytuacjach życiowych. W tym 
roku (bo to już trzecia wymiana) odbyły się wycieczki do 
Pszczyny, Katowic oraz Tarnowskich Gór. Wspólne 
grillowanie, pobyt na kręgielni oraz udział w zajęciach 
plastycznych, geografii i języka angielskiego zapewniły 
integrację społeczności dwóch państw. We wrześniu 
będzie kolej na rewizytę.  

KONKURS BIBLIJNY 

6 czerwca w Gimnazjum w Brynku odbył się trzynasty 
Powiatowy Konkurs Biblijny związany z postaciami ze 
Starego Testamentu. Tegoroczna tematyka obejmowała 
znajomość Księgi Samuela. Celem Konkursu jest 
rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań Pismem 
Świętym, poznanie postaci występujących w Biblii, 
pogłębianie wiary i kształtowanie postaw chrześcijańskich. 
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 24 uczniów  
z czterech szkół naszego powiatu. Pytania konkursowe 
opracował ksiądz wikary P. Zając z Parafii Wojkowa Wieś-
Gliwice.  

Komisja konkursowa w składzie: ks.  Z. Jończyk, K. Król, 
D. Kaleciak, po sprawdzeniu testów, które pisali uczniowie, 
wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęła N. Niżnik  
z Gimnazjum w Brynku, II m. – N. Kaczmarczyk 
(Gimnazjum w Brynku), III m. – A. Nocoń  (Gimnazjum  
w Brynku), IV miejsce N. Włodarczyk (Gimnazjum  
w Brynku). Wyróżnienia: J. Pielog, M. Binek – Gimnazjum 
nr 3 w Tarn. – Górach, K. Koza – Szkoła Podstawowa  
w Tworogu, J. Aniśkiewicz, D. Jarząb – Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Tarn. Górach, K. Mika, P. Szkolik,  
P. Miś – Gimnazjum w Brynku.  
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O wysokim poziomie nauczania świadczą również wyniki 
końcowe, jakie uzyskali uczniowie. 59 z 206 uczniów 
uzyskało tzw. „świadectwo z paskiem”, czyli średnią ocen 
powyżej 4,75. 

Powodem do dumy są również wyniki egzaminu 
gimnazjalnego, który jak co roku gimnazjaliści z Brynka 
napisali bardzo dobrze. Dane CKE wskazują, że wyniki 
szkół wiejskich są niższe niż wyniki szkół miejskich. 
Gimnazjum w Brynku od lat uzyskuje wyniki wyższe niż 
średnie wyniki w kraju, województwie i powiecie oraz 
wyższe niż wyniki wielu szkół miejskich. 

DOBRE I WARTOŚCIOWE 
MIEJSCE 

Historia  Gimnazjum w Brynku rozpoczęła się uroczystym 
otwarciem szkoły 01.09.2000r. Rok szkolny 2016/2017 jest 
ostatnim, gdyż w  związku z reformą oświaty Gimnazjum  
w Brynku kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 
2017 r. i zostaje włączone do Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania szkoła 
zdobyła liczne certyfikaty, zorganizowała wiele konkursów  
i zawodów sportowych, uroczystości, festynów, prowadziła 
akcje charytatywne, rozwijała talenty, a przede wszystkim 
zyskała dobrą opinię. 

Mimo zmian placówka nie zwalnia tempa, czego dowodem 
są kolejne sukcesy gimnazjalistów z Brynka. Tegoroczna 
absolwentka, Martyna Rudzka, z klasy IIIc, uzyskała tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Polskiego, a uczennica kl. II B, Celine Haida, tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Niemieckiego. Są to konkursy, które dają 
uczniom zwolnienie z egzaminu oraz automatycznie 100% 
wynik z danego przedmiotu na egzaminie gimnazjalnym.  
Celine Haida uzyskała również tytuł finalisty w 15 edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu z J. Niemieckiego 
organizowanego przez PSNJN. Lista sukcesów jest bardzo 
długa, są to m.in.: 

• VII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Wypędzenia, 
wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”- tytuł 
Laureata II stopnia – A. Kamińska, tytuł Laureata 
III stopnia – A. Chmiel, N. Kaczmarczyk 

• Konkurs „Projekt z klasą” – realizacja filmu 
„Spotkanie” (klasa IIIa) – uzyskanie certyfikatu 
„Zaprojektowana szkoła” 

• Powiatowy konkurs „Tarnogórscy Nobliści” – tytuł 
„Tarnogórskiego Noblisty” w zakresie j. polskiego – 
J. Duch, II m. M. Rudzka  

• Wojewódzki Konkurs o Morzu Bałtyckim – II 
miejsce – A. Kamińska  

• Regionalny Konkurs Gastronomiczno-Hotelarski –
kategoria turystyka: II miejsce – M. Ferdin, III 
miejsce – H. Walica; kategoria gastronomia: 
wyróżnienie – Oliwia Frej; kategoria hotelarstwo – I 
miejsce – E. Stasz, II miejsce – J. Pawliczek, III 
miejsce – N. Sander, wyróżnienie – N. Jabłońska 

• Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” 
– wyróżnienie- K. Lutostański 

• Międzygminny konkurs matematyczny w Kaletach 
– I m. A. Kamińska, III m. A. Kubica 

• Powiatowe zawody w koszykówce – I miejsce 
dziewczęta, III m. chłopcy; etap wojewódzki - IV m. 
dziewczęta 

• Powiatowe zawody w siatkówce oraz powiatowe 
zawody w tenisie stołowym – II oraz III miejsce. 

• Powiatowe zawody sprawnościowo-obronne – I 
miejsce – drużyna: D. Mazur, P. Wajda, M. Piejek, 
K. Lis, J. Mazur. 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Brynku będą uczyły się 
klasy drugie i trzecie gimnazjum oraz klasy siódme Szkoły 
Podstawowej w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi.  
 

Eleonora Krywalska

 



16 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce i szum morskich fal.  
Jak było w Jastrzębiej Górze? Hanna Blacha opowie na str. 14. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Brawo Tworożanie! Podczas Dni Tworoga zespołowi gratulowano  
i dziękowano za dotychczasową działalność i liczne sukcesy.  

Foto. Jak było na pikniku integracyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu? Przekonajcie się na str. 9.  

Foto. W Boruszowicach odbył się już po raz siedemnasty Międzygminny 
Konkurs Regionalny „Rajcowanie przi swaczynie”. Oto uczestnicy 

rywalizacji, której motywem przewodnim była śląska laba.  
Czytaj na str.11. 

Foto. Tegoroczne Dni Tworoga otworzyła otwarła parada motocykli klubu 
„INVADERS MC POLAND”. O imprezie czytaj w dziale „Kulturalnie” 

 


