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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

OŚWIATOWE 
ZAWIROWANIA 

Strajk nauczycieli zawieszony,  
ale to nie koniec oświatowych 
zawirowań. Jak wygląda proces 
wygaszania gimnazjum w Brynku?  

Czytajcie na str. 4 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
KIEDYŚ I DZIŚ… 

Minęła moda na satyny, falbany  
i białą limuzynę podjeżdżającą pod 
kościół. Przynamniej w kwestii 
stroju postawiliśmy na skromność. 
Ale… Jak wypada współczesność  
w zderzeniu z przeszłością?  

O tym w „Pod lupą”. 

 

CHOINKA NA WIOSNĘ? 

Czy to żart? Nic z tych rzeczy.  
W Tworogu założono plantację 
choinek. Za kilka lat młode świerki 
mają trafić do mieszkańców gminy.  

Więcej na str. 14. 
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KURIER SESJA 
OŚWIATOWE ZAWIROWANIA  

8 kwietnia rozpoczął się ogólnopolski strajk 
nauczycieli. W chwili rozpoczęcia strajkowało ponad 
70 procent polskich placówek, w tym szkoły z gminy 
Tworóg. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum 
Związków Zawodowych domagały się wzrostu 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, 
wychowawców, innych pracowników pedagogicznych 
oraz pracowników administracji i obsługi.  Po  
19 dniach strajk zawieszono. Nauczyciele zapowiadają 
jednak, że wrócą do sprawy we wrześniu. Tymczasem  
trwa niełatwy proces wygaszania gimnazjum. 

– Strajkiem objęte zostały wszystkie placówki oświatowe 
gminy Tworóg. W pierwszych dniach strajkowała zarówno 
część nauczycieli, jak i część pracowników obsługi.  
W jednej z placówek nie funkcjonowała kuchnia, jednak 
dzieciom został zapewniony suchy prowiant. W każdym  
z kolejnych dni strajku frekwencja się zmieniała, część 
osób rezygnowała ze strajku. Ważne jest, że egzaminy 
zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasisty odbyły się bez 
zastrzeżeń. Każda ze strajkujących placówek zapewniała 
opiekę i bezpieczeństwo dzieci, za co odpowiedzialni byli 
dyrektorzy placówek oświatowych – informuje Dyrektor 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu, 
Agata Radziej. – Choć sytuacja nie była komfortowa, 
gminne szkoły zapewniły dzieciom opiekę i co 
najważniejsze, przeprowadzono egzaminy zgodnie  
z planem. To ogromna zasługa dyrektorów – mówi z-ca 
wójta, Łukasz Ziob. – Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, 
że podwyżki dla nauczycieli bez zwiększenia subwencji 
oświatowej to dla samorządów wyzwanie skazane na 
porażkę. Nie udźwigniemy tego – dodaje. Na dzień  
31 marca 2019 r. plan części oświatowej subwencji dla 
naszej gminy wynosił 7.202.918,00 zł. Jednak ilość 
wydatków na edukację znacznie przekracza tę kwotę. 
Środki z subwencji nie pokrywają nawet wydatków na 
wynagrodzenia (9.932.458,00 zł). Różnica pomiędzy 
wpływami z subwencji, a zaplanowanymi wydatkami to 
kwota 6.603.275,46 (na dzień 31.03.2019), którą gmina 
pokrywa we własnym zakresie. Ewentualne podwyżki dla 
nauczycieli muszą zostać poparte zwiększeniem 
subwencji. Taka decyzja musi być podjęta na szczeblu 
rządowym. Co z wynagrodzeniem kwietniowym? – 
Zgodnie z zapisami ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (art. 23 ust. 2) za czas strajku pracownik 
zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,  
z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia – wyjaśnia Agata 
Radziej. Wypłaty w takiej sytuacji nie przewiduje również 
Karta Nauczyciela.  

Strajk to jednak nie jedyny kłopot z edukacją. Trwa trudny 
logistycznie proces wygaszania gimnazjum w Brynku. – 
Staramy się nie dopuścić do sytuacji, że ktoś straci pracę. 
Wciąż rozmawiamy z dyrektorami i budujemy plan, ale  
z pewnością jest to zadanie skomplikowane. Reformę 
oświatową przeprowadzono bardzo szybko, ale nie poszły 
za tym pieniądze. Jako samorząd czujemy brak wsparcia 

 

z budżetu państwa. Jednocześnie zależy nam, aby osoby, 
które budowały wizerunek gimnazjum, które prowadziły 
młodzież i dbały o bardzo dobre wyniki w nauce mogły 
dalej pracować w naszej gminie. To nasz cel – zapewnia 
Łukasz Ziob. Do czasu rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Tworogu uczniowie najstarszych klas będą nadal 
korzystać z budynku w Brynku. Na dzień dzisiejszy trudno 
powiedzieć jak długo będzie to trwać. Choć istnieje projekt 
rozbudowy szkoły w Tworogu, finansowanie inwestycji 
wciąż jest kwestią otwartą.   

OSTATNI TAKI EGZAMIN… 

Trwający od 10 kwietnia przez 3 dni egzamin 
gimnazjalny kończy prawie dwudziestoletnią historię 
funkcjonowania szkół gimnazjalnych. Był to ostatni 
oficjalny egzamin gimnazjalny i pisał go ostatni 
rocznik uczniów, którzy kształcili się w takim systemie. 
W czerwcu zakończy się wygaszanie oddziałów 
gimnazjalnych w szkołach. Nie inaczej będzie 
z Gimnazjum w Brynku, które obecnie włączone jest 
do Szkoły Podstawowej w Tworogu. 

Tym bardziej więc należy przypomnieć, że przez te 
wszystkie lata nasi uczniowie uzyskiwali co roku bardzo 
dobre wyniki na egzaminie – często nawet o kilkanaście 
procent wyższe niż ich rówieśnicy w kraju czy 
województwie śląskim. Warto też przypomnieć, że przez te 
wszystkie lata egzamin przebiegał bez zakłóceń – zgodnie 
z procedurami. I bez wątpienia należy powiedzieć, że nasi 
uczniowie zdali nie tylko egzaminy w zakresie wiedzy, ale 
także właściwej postawy, kultury i odpowiedzialnego 
zachowania.  

Nie byłoby to możliwe bez osób, które nad organizacją 
i przebiegiem egzaminów czuwały. Bo przecież 
zorganizowanie egzaminu dla prawie 100 uczniów, 
to spore przedsięwzięcie. Co roku, już od września, 
dyrekcja i wielu nauczycieli pracowali, by w kwietniu 
wszystko odbywało się sprawnie, w odpowiednich 
warunkach. Z pespektywy tych lat należy też powiedzieć, 
że m.in. przygotowanie egzaminu ukazywało, jak zgranym 
i świetnie pracującym zespołem byli nauczyciele 
z Gimnazjum w Brynku. 

Eleonora Krywalska

Źródło: facebook 
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KURIER POD LUPĄ 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
WCZORAJ I DZIŚ 
Na początku XX wieku jedynym prezentem 
komunijnym była książeczka do nabożeństwa czy 
różaniec. W latach 80. 90. królowały zestawy: zegarek  
z melodyjką, kalkulator i długopis. Hitami były też 
walkmany, radiomagnetofony, konsole, rower BMX czy 
„góral”. Dziś rządzą smartfony, laptopy, a zdarzają się  
i quady… Jak obecnie wyglądają przygotowania do 
tego religijnego wydarzenia, a jak wyglądały na 
początku minionego stulecia?  

W maju 1939 r. w kościele parafialnym w Kotach swoją  
I Komunię Świętą przeżywała pani Teresa (dane do wiad. 
red.). Sakramentu udzielał ks. Otto Eugeniusz Rathai. – Do 
Komunii Świętej poszłam w trzeciej klasie, wszystkie 
dziewczynki szły ubrane na biało, ale w bardzo skromne 
sukienki. Na głowie maiłam wianek, a w ręku świeczkę. 
Kiedyś nie było takich wystawnych przyjęć jak teraz, po 
uroczystości w kościele w domu czekał zwykły obiad, nie 
było gości nawet chrzestni nie przyjeżdżali, prezentów też 
się nie dostawało. Jedynym przywilejem było to, że w dniu 
I Komunii Świętej do kościoła sąsiad zawiózł nas bryczką, 
bo na co dzień chodziło się na piechotę. Mało kto miał 
wtedy rower, czasy były bardzo ciężkie – wspomina pani 
Teresa. Brak przyjęcia lub skromny poczęstunek, typowo 
religijne upominki lub wręcz ich brak. Choć dziś brzmi to 
niewiarygodnie, przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej na 
początku minionego stulecia zaczynało się i kończyło na 
mszy świętej. Mimo to uroczystość była dla dzieci bardzo 
ważnym wydarzeniem, które po latach wspominają  
z najdrobniejszymi szczegółami. Pytanie, czy dziś nie 
przesadzamy?    

 

Minęła co prawda moda na wystawne suknie 
przypominające bezę, na satyny, falbany, korony na 
głowach i białą limuzynę podjeżdżającą pod kościół. 
Przynamniej w kwestii stroju współczesność postawiła na 
skromność. Ale… Obecnie przygotowania do uroczystości 
to prawdziwe wyzwanie, bo i oczekiwania są ogromne 
(zarówno po stronie gości, jak i dziecka). Najważniejszą 
pozycją na liście priorytetów jest zorganizowanie przyjęcia, 
które w ostatnich latach przygotowywane jest z coraz 
większą pompą, co mocno odbija się na domowym 
budżecie. Najczęściej przyjęcie komunijne odbywa się 
w restauracji, domowe spotkania są już rzadkością. 
Jednak poczęstunek to tylko część wydatków. Do tego 
trzeba dodać koszty związane z wynajęciem fotografa, 
wystrojem kościoła, zakupem komunijnego stroju… 
i prezenty! Z roku na rok poprzeczka rośnie. Wybierając 
się na takie „małe wesele” trzeba poświęcić nieco grosza. 
Zwykły rower już nie jest na pierwszym miejscu. 
Legendarne zegarki z melodyjką w dobie smartfonów 
nikogo już nie cieszą. Teraz laptop czy tablet to minimum 
prezentowe lub ich równowartość w złotówkach. Przy tak 
kosztownych prezentach trzeba odpowiednio przyjąć 
gości, więc przyjęcia komunijne faktycznie coraz częściej 
przypominają wesela.  

Ale czy nie zapominamy przypadkiem, o co w tym 
wszystkim chodzi? Zgodnie z wiarą katolicką, Eucharystia  
jest jednym z siedmiu Sakramentów. I Komunia Święta 
polega na przyjęciu podczas mszy św. po raz pierwszy 
Eucharystii (ciała i krwi Chrystusa pod postacią chleba). To 
ważna, religijna uroczystość i duże przeżycie dla całej 
rodziny. Ale czy przypadkiem nie przywiązujemy zbyt dużej 
uwagi do świeckiej oprawy?  

Foto. Fotografia z lat 40. minionego wieku.  
Wyżej fotografia z lat 40. oraz 70.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

BORUSZOWICE NA TURNUSIE 
UŚMIECHU 

Skąd pomysł? Najpierw były poszukiwania… Może istnieje 
program, który wspomoże rozwój, uatrakcyjni tradycyjne 
uczenie się w systemie klasowo-lekcyjnym. I oto pewnego 
październikowego wieczoru udało się. Natknęłam się na 
konkurs ogłoszony przez Fundację ING na 
zagospodarowanie dwutygodniowego pobytu 40-osobowej 
grupy uczniów na Turnusie Uśmiechu w Wiśle. Pomysł 
zrodził się natychmiast – nauka poprzez działanie, czyli 
praca metodą projektów w grupach międzyoddziałowych.   
I trzy bloki tematyczne – praca aktora, warsztaty 
dziennikarskie i kompetencje komunikacyjne, nauka  
w służbie rzeczywistości. Każdy z bloków rozbudowany  
o pomysł zajęć i połączony z wycieczką tematyczną. A to 
wszystko na koszt Fundacji. Wysłaliśmy aplikację 
konkursową w ostatniej niemal chwili i udało się. Nasz 
pomysł znalazł uznanie w oczach jurorów i zostaliśmy 
zakwalifikowani do pobytu na Turnusie Uśmiechu w Wiśle 
w dniach  25.03-05.04.2019 r. Na turnus pojechały klasy 
III, VI i VII wraz z wychowawcami, a koordynatorem 
turnusu była Pani Weronika Zyzik, wychowawczyni klasy 
III. Jak było? Wspaniale! Wspaniałe miejsce – ośrodek 
Fundacji ING w Wiśle, nowoczesny, z dużymi, 
przestronnymi, nowocześnie urządzonymi pokojami,  
z salami zajęć, salą terapii sensorycznej, grotą solną, 
pracownią komputerową. Uczniowie mieli do dyspozycji 
materiały plastyczne, bibliotekę, gry planszowe, wszystko, 
co było potrzebne do realizacji zajęć. Wspaniali ludzie – 
kadra ośrodka pomocna, zaangażowana, bardzo życzliwa 
– słowem, właściwi ludzie na właściwym miejscu. 
Wspaniałe miejsca – zamek w Pszczynie, Muzeum 
Beskidzkie w Wiśle, Cieszyn, Trójwieś Beskidzka, wyjścia 
na basen, wyjście w góry,  spektakl i warsztaty w Teatrze 
Banialuka w Bielsku Białej – to tylko niektóre punkty 
pobytu uczniów na Turnusie Uśmiechu. Do tego pyszne 
jedzenie, piękna pogoda… Aż żal, że czas tak szybko 
upłynął. A przy tym wszystkim praca, praca, praca… 
Koordynator turnusu ze strony Fundacji zorganizowała 
uczniom cykl warsztatów aktorskich pod kierunkiem pani 
Magdaleny Obidowskiej, aktorki Teatru Banialuka w 
Bielsku-Białej, która specjalnie dla uczniów naszej szkoły 
 

 

przyjeżdżała do ośrodka, pracując z uczniami nad 
koncepcją spektaklu, który po dopracowaniu będzie 
zaprezentowany w środowisku lokalnym. 

Korzyści? Dla wszystkich… Uczniów, którzy mogli 
uczestniczyć w nietypowych lekcjach, którzy mogli lepiej 
poznać swoich nauczycieli, którzy mogli sprawdzić się 
w nowych rolach i poznać nieograniczone możliwości, 
wzmocnić poczucie własnej wartości, wiarę w siebie 
i wzbudzić refleksję o tym, że marzenia się spełniają, jeśli 
tylko potrafimy w sobie wzbudzić wystarczającą motywację 
i wolę zwycięstwa. Nauczycieli, którzy poznali swoich 
uczniów z nowej strony, zobaczyli, jacy są nie tylko 
podczas lekcji, ale przede wszystkim w relacjach z innymi. 
Rodziców, którym dwunastodniowy pobyt dziecka  na 
Turnusie Uśmiechu został w całości ufundowany.  

Refleksja? Wynika z rozmów z nauczycielami i uczniami 
podczas Turnusu, z obserwacji, z lektury bieżących relacji 
z Turnusu, z widoku uśmiechniętych twarzy na zdjęciach 
z pobytu w Wiśle. Nauka może przyjmować różne postaci. 
Nauka to niekoniecznie podręcznik i zeszyt z notatkami. 
Daleko cenniejsza i skuteczniejsza jest ta nabywana przez 
zabawę i doświadczenie, ta uruchamiająca aktywność i 
kreatywność. Nauką jest także poszerzanie wiedzy 
o sobie, o tym, jakim jestem człowiekiem, czy potrafię 
funkcjonować w grupie, czy jestem odpowiedzialny za 
czyny i słowa, które wypowiadam, czy mam świadomość, 
że słowami można kogoś zranić, że to, co robię, może 
przynieść szkodę innym. W tym kontekście Turnus 
Uśmiechu dla wielu, także dla rodziców, mam nadzieję, 
będzie lekcją, którą zapamiętają i która jeszcze długo 
będzie procentować. 

Dziękuję nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach, którzy podjęli się opieki nad dziećmi 
podczas Turnusu Uśmiechu. To przede wszystkim dzięki 
ich zaangażowaniu pobyt uczniów w Wiśle mógł dojść do 
skutku. Jestem im bardzo wdzięczna za całodobową 
opiekę nad dziećmi, za rozwiązywanie wszystkich 
problemów, za pogodę ducha, uśmiech i spokój wbrew 
przeciwnościom.  

Anna Rogala-Goj, dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach
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KURIER HOBBYSTA 
LEPIEJ PLANOWAĆ,  
NIŻ REAGOWAĆ… 

– Strateg zaczyna od celu znajdującego się w odległej 
przyszłości i wypracowuje poszczególne posunięcia, 
cofając się ku teraźniejszości – twierdzi Garii 
Kasparow, szachista uznawany za mistrza 
wszechczasów. Można powiedzieć, że szachowe partie 
to nic innego jak nauka podejmowania decyzji. – To 
inwestycja w przyszłość. I nie ma przesady  
w twierdzeniu, że dzieci grające w szachy osiągają 
świetne wyniki w nauce i odnoszą sukcesy w życiu – 
twierdzą szachiści prowadzący Koło Szachowe przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach.  

Spotykają się w każdy piątek o godz. 16.00 w świetlicy 
przy ZSP w Boruszowicach. Od kiedy? – Naprawdę nie 
pamiętam. Lata! Na początku była nas garstka, potem 
przychodziło kilkanaście osób. Poprosiłem o pomoc 
Bernarda Oparę i Józefa Troninę. Do dzisiaj wspólnie,  
w ramach wolontariatu prowadzimy spotkania – opowiada 
Lucjan Bugajski, emerytowany nauczyciel, który założył 
Kółko Szachowe. Pierwsze trzy lata mali szachiści 
trenowali w szkole. Ale gdy pojawiła się okazja 
zaprezentowania umiejętności, postanowili spróbować. 
Wzięli udział w Szachowej Lidze Szkolnej Szkół 
Tarnogórskich i wrócili jako zdobywcy III miejsca. – To był 
nasz pierwszy sukces, który cieszył tym bardziej,  
że jesteśmy z małej miejscowości. Nasze dzieci 
udowodniły, że są silną, utalentowaną grupą. Wyróżniali 
się drużynowo i indywidualnie. Reprezentację tworzyli 
wówczas: Jakub Kłosek, Karol Lutostański, Tatiana Wcisło, 
Paweł Chmiel, Denis Jarząbek – opowiada pan Lucjan.  
W roku szkolnym 2013/2014 zdobyli III miejsce, rok później 
– II, w 2015/2016 wygrali! – Szliśmy jak burza. Dzieci miały 
już doświadczenie, a regularne treningi przynosiły wyraźne 
efekty. Skład z czasem musiał się oczywiście zmieniać.   

 

Część dzieci poszła do gimnazjum, do grupy dołączyli
młodsi uczniowie, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę 
z szachami. Mimo to, w kolejnych latach nasza 
reprezentacja zdobyła dwukrotnie II miejsce – dodaje.
Wspomniany Garii Kasparow napisał książkę „Jak życie 
naśladuje szachy”. Twierdzi w niej, że życie to nic innego, 
a wielka rozgrywka. Jeżeli życiu nie przyświeca cel, plan, 
to staje się ono sumą przypadkowych decyzji będących 
reakcją na to, co się akurat zdarza. Jego przepis na 
życiowy sukces mieści się w jednym zdaniu: lepiej 
planować, niż reagować… W Boruszowicach uczą się 
planowania, budowania strategii, taktyki, logicznego 
myślenia. – Te dzieci już wygrały! To, czego się nauczyły 
lub nauczą na naszych spotkaniach, zaowocuje 
w przyszłości. Jestem tego pewny – mówi Lucjan Bugajski. 

Ale tradycje szachowe w Boruszowicach sięgają znacznie 
głębiej. Wróćmy do lat 70. kiedy przy klubie sportowym 
ZKS „UNIA” Boruszowice powstała sekcja szachowa. Jej 
kierownikiem był Zygmunt Jaksa. – To człowiek, który miał 
sukcesy na arenie międzynarodowej (IV i V miejsce 
w Mistrzostwach Świata w grze korespondencyjnej). Był 
świetnym szachistą – mówi Bernard Opara. Od 1980 r. 
pan Bernard był wiceprezesem klubu sportowego. 
Wspomina jak pod koniec lat 80. klub zdobył pieniądze na 
remont pomieszczenia po kinie (dziś filia Biblioteki 
Publicznej w Tworogu). – Tam nasi podopieczni grali 
w szachy. W chwilach szczytu przychodziło nawet 
40 dzieci. Z naszej drużyny wyrosła bardzo dobra 
zawodniczka – Dominika Chmiel (z domu Nowak) –
zdobywczyni licznych medali, mistrzyni FIDE. Na początku 
prowadził ją Zygmunt Jaksa. Dziś z dumą i wzruszeniem 
obserwujemy wysokie wyniki jej syna, Pawła Chmiela –
mówi Bernard Opara.  

– Chciałabym podkreślić, że działalność Koła Szachowego 
wpisuje się we współczesne tendencje edukacyjne. Cieszę 
się, że mamy wspaniałych wolontariuszy, którzy działają 
z sercem i mają wyniki. To wielka korzyść dla naszych 
uczniów – mówi dyrektor szkoły, Anna Rogala-Goj.  

Foto. Każdy ruch pociąga za sobą konsekwencje, jednak pierwszy może 
być kluczowym i nie należy go lekceważyć. Te dzieci już o tym wiedzą. 

Kto wie, może macie przed sobą przyszłych arcymistrzów! 

Foto. Rozgrywki szachowe z udziałem dzieci z Boruszowic – zdjęcie 
archiwalne udostępnione przez Lucjana Bugajskiego. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

SPORT, ZDROWIE I RELAKS! 

Pod koniec kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie 
organizacyjne nowej sekcji sportowej klubu  
LKS „Orzeł” Koty, która skupia biegaczy i pasjonatów 
Nordic Walking. – Miłośników tych dyscyplin od dawna 
widać na naszych terenach. Jesienią grupka osób 
zgłosiła chęć przystąpienia do naszego klubu jako 
nowa sekcja – mówi prezes, Adam Wandzik. Oficjalnie 
grupa biegaczy i kijkarzy została zatwierdzona przez 
zarząd klubu 15 stycznia i nadano jej wewnętrzną 
nazwę „HAPPY TEAM”.  

Na koszulkach nowej sekcji, które rozdano podczas 
spotkania organizacyjnego, widnieją nie tylko szczęśliwe 
kolory (zielony-nadzieja, żółty-radość, czerwony-energia), 
które nawiązują do barw klubowych, ale jest też logo klubu 
i nowe logo sekcji. Do grupy należą: Grześ, Dominika, 
Paulina, Aneta, Dominik, Ewa, Sabina, Grzegorz, Adam  
i Roman. – HAPPY TEAM, czyli szczęśliwa drużyna. 
Szczęśliwa, bo poprzez sport dbamy o zdrowie, a zarazem 
relaksujemy się mile spędzając czas na świeżym 
powietrzu. Na dzień dzisiejszy nasza grupa liczy 10 osób, 
ale jesteśmy otwarci na nowych członków. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków biegania i chodzenia z kijami do 
wspólnego zwiedzania okolicznych tras, których u nas nie 
brakuje. W naszej sekcji mamy dwóch instruktorów nordic 
walking z certyfikatami. W tym roku już jako HAPPY TEAM 
„Orzeł” Koty uczestniczyliśmy w biegach i marszach NW. 
W maju wzięliśmy udział w „Tworogowskiej Dysze Po 
Trowie” a latem będzie nas widać podczas II Kotowskiego 
biegu i marszu charytatywnego – mówi prezes.  

 

Bieganie to obok marszu, najbardziej naturalna dla 
człowieka forma aktywności. Dodaje energii, wzmacnia 
odporność, odchudza i działa antydepresyjnie.  

TURNIEJ ZAMIAST TORTU 

Akademia Sportu „DESHI” 5 maja obchodziła 2 urodziny. 
Świętowanie zaczęło się jednak nieco wcześniej, 
a mianowicie 27 kwietnia udziałem w II Turnieju 
Kyokushin Karate o puchar Burmistrza Kalet. Konkurencja 
była mocna, a poziom wysoki, Startowali zawodnicy 
posiadający tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski 
z klubów: Boronów, Lubsza, Kalety, Miasteczko Śl. Piekar 
Śl. Woźnik oraz my. Nasza 12-osobowa ekipa wywalczyła 
12 medali, jedno IV miejsce oraz wyróżnienie: Emil S. –
dwukrotnie złoto; Julia P. złoto i srebro; Emilia Z., Emilia 
K., Wojtek B., Krzyś H. – srebrne medale; Hania B., 
Wiktoria G., Miron U., Kuba Ś. – brązowe medale. Nasz 
najmłodszy zawodnik, czteroletni Franek zajął 4 miejsce, 
natomiast Paweł S. dostał wyróżnienie. Zdj. sportowców 
na str. 16. 

Robert  Warzecha

DUET NA MEDAL! 

4 maja na molo Pogorii III w Dąbrowie Górniczej odbyła się 
9 Edycja LONGBOARD RUNNING, w której wystartowało 
2 mieszkańców Tworoga: Mateusz Swoboda oraz Mikołaj 
Warzecha. Chłopcy są uczestnikami zajęć prowadzonych 
w Gminnym Ośrodku Kultury. – Poziom był wysoki, 
a konkurencja mocna. Dobre przygotowanie było 
konieczne – komentuje Robert Warzecha, ojciec jednego 
z zawodników. 

 

  

Kto może i dlaczego warto trenować?  
Nordic walking można uprawiać bez względu na wiek, 
kondycję czy tuszę, zarówno nad morzem, w lesie, parku 
oraz w górach – przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć 
swoją przygodę z tą dyscypliną pod okiem instruktora, 
który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać 
odpowiednie kije. Rozwija się siła i wytrzymałość ramion, 
łatwość wchodzenia na wzgórza, spala się więcej kalorii 
niż przy normalnym chodzeniu, zwiększa się stabilność 
przy chodzeniu z kijkami, redukuje nacisk na piszczele, 
kolana, biodra i plecy, co daje korzyści dla osób ze 
słabszymi stawami i nie dość silnymi mięśniami, odciążone 
są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych. 

Rywalizacja trwała cały dzień. W ogólnej klasyfikacji 
reprezentacja z Tworoga  wywalczyła: 

 w duecie, w konkurencji Best Trick – II miejsce 
 Mateusz zdobył: II miejsce w konkurencji Hip Jump 

oraz III miejsce w konkurencji 8 Push 
 Mikołaj zdobył: III miejsce w konkurencji Dance 

Freestyle oraz II miejsce w konkurencji Best Trick  

Gratulujemy! 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
HISTORIA BIBLIOTEKI  
W TWOROGU 

W drugiej połowie XX  w. w  budynku Szkoły 
Podstawowej w Tworogu mieściła się 
niemieckojęzyczna biblioteka ludowa. Jedyne, co po 
niej pozostało to pieczęć z napisem: Öffentliche 
Deutsche Voksbücherei Horneck (grafika poniżej). Nie 
ma pewności, co do daty jej otwarcia. Można jedynie 
przypuszczać, że powstała najwcześniej w 1936 r. –  
w tym roku bowiem zmieniono nazwę miejscowości  
z Tworóg na Horneck. Zgodnie z relacją Fryderyka 
Zgodzaja, lokalnego historyka, biblioteką zajmował się 
nauczyciel, pan Pampuch. Nie posiadamy informacji 
na temat jakiejkolwiek działalności bibliotecznej  
w połowie lat 40. XX w. Pierwszy, udokumentowany 
zapis w księgach inwentarzowych pochodzi  
z 15 lutego 1949 r. Widnieje na nim owalna pieczęć  
z godłem o treści Zarząd Gminy Tworóg powiat 
Gliwice. Datę uznaje się za początek funkcjonowania 
Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Jej pierwszą lokalizacją był budynek naprzeciwko 
dzisiejszego Urzędu Gminy w Tworogu (prywatny dom 
państwa Kosyrów, ul. Zamkowa 25). Od 1949 do 1956 r. 
książnicę prowadziła Anna Moskal, od 1957 r – Jadwiga 
Nowara. W 1954 r zmieniono nazwę placówki na 
Gromadzką Bibliotekę Publiczną, co wynikało z podziału 
administracyjnego kraju. Od 1956 r. biblioteka mieściła się 
w budynku UG w Tworogu (parter, pomieszczenia obecnie 
zajmowane przez Policję). W latach 1961 – 1962 r. 
bibliotekę prowadziła Maria Giżowska, którą zastąpiła 
Elfryda Nowara (kierownik Urzędu Stanu Cywilnego).  

W latach siedemdziesiątych na terenie gminy działały 
punkty biblioteczne w poszczególnych sołectwach. Punkty 
te funkcjonowały w świetlicach, remizach strażackich oraz 
klubach RSW Prasa-Książka-Ruch. Punkt biblioteczny  
w miejscowości Koty działał do roku 1989. Od 1973 r. 
bibliotekę prowadziła Teodora Krywalska, na której 
barkach spoczęła odpowiedzialność za przeniesienie 
księgozbioru do nowej lokalizacji. 

KONKURSY CZYTELNIKÓW  

Przypominamy, że wciąż można wziąć udział  
w konkursach ogłoszonych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną z okazji 70-lecia istnienia.  

Szczegóły i regulaminy na stronie www.gok-tworog.pl  

W 1980 r. biblioteka znalazła się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu, gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Teodora Krywalska pracowała do 1990 r. Trzy lata później, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została połączona 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu przyjmując 
nazwę Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu (1.01.1993 
roku Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/178/92). W tej 
strukturze działa do chwili obecnej. Po połączeniu biblioteki 
z GOK-iem księgozbiorem opiekowały się: Klaudia 
Suchan, Małgorzata Mszyca, Iwona Dziuba, a obecnie 
Renata Kościelny i Beata Kobędza oraz Danuta Stebel 
(filia w Wojsce) i Robert Warzecha (filia w Boruszowicach). 

W roku 1989 w skład Gminnej Biblioteki Publicznej 
wchodziły filie w Wojsce,  Boruszowicach, Ziętku oraz 
utworzona w tym samym roku  filia w Potępie (przez 
pewien czas, w wyniku zmian administracyjnych kraju 
gmina Tworóg była połączona z gminą Krupski Młyn). 
W roku 1991, w wyniku podziału  terytorialnemu gmin, filie 
w Ziętku i w Potępie zostały włączone do nowo utworzonej 
gminy Krupski Młyn. Od 1991 roku do dziś sieć 
biblioteczna to centrala w Tworogu i filie w Boruszowicach 
i w Wojsce. Dyrektorem placówki od 1992 r. jest Grażyna 
Chmiel.  

DRODZY CZYTELNICY! 

Przypominamy, że Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tworogu przygotowuje się do wypożyczania 
komputerowego. W związku z tym wszyscy czytelnicy, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, są proszeni o odwiedzanie 
biblioteki z dowodem tożsamości i numerem PESEL celem 
uzupełnienia i aktualizacji danych w systemie. Prosimy 
również o reagowanie na upomnienia! Czekamy na zwrot 
wielu książek! 

Jeżeli chcecie mieć podgląd w konto czytelnika (mieć 
możliwość samodzielnego sprawdzenia co zostało 
wypożyczone, a co zwrócone) wymagane jest podanie 
adresu mailowego. Otrzymacie wówczas hasło logowania 
do konta czytelnika. Jest ono wysyłane automatycznie na 
adresy mailowe. Aby zalogować się na swoje konto 
biblioteczne wystarczy wejść na stronę 
internetową: www.gok-tworog.pl, rozwinąć zakładkę 
„biblioteka”, wybrać opcję „katalog” a następnie „skorzystaj 
z katalogu”. Konto pojawi się po lewej stronie ekranu. 
Podczas logowania należy wpisać swój adres mailowy 
oraz tymczasowe hasło automatycznie, które jest podane 
w mailu. Hasło tymczasowe należy zmienić od razu po 
pierwszym logowaniu. 



10 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

 W ŚWIECIE CECYLKI KNEDELEK 

– Nazywam się Joanna Krzyżanek. Mam czarne włosy 
przypominające druciki, niebieskie oczy i kilka 
pięknych zmarszczek na czole. Jestem miłośniczką 
liter i gałgankowych gąsek. Piszę opowiastki, 
rymowanki i listy do przyjaciół. Lubię biegać nad 
rzeczką, podróżować pociągiem, siedzieć  
w kawiarence, czytać książki, pić herbatę z różaną 
konfiturą, podziwiać kolorowe cynie, zbierać kasztany, 
obserwować krople deszczu spływające po 
dachówkach i łapać śniegowe płatki – tak oficjalnie 
przedstawia się autorka bajek, opowieści i wierszy dla 
dzieci, która 4 kwietnia na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej zawitała do Gminnego 
Przedszkola w Tworogu.  

JEST FINAŁ!  

Dwie szkoły z gminy Tworóg dostały się do finału X edycji 
Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole.
Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan 
Paweł II), konkursu objętego honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej. W gronie pięciu finalistów 
znalazły się szkoły z Boruszowic oraz Tworoga. Zadaniem 
konkursowym było przygotowanie interaktywnej gry 
planszowej poświęconej muzycznemu dziedzictwu 
regionu. 

 

Dzieci świetnie się bawiły w towarzystwie pisarki. –  Było 
trochę ruchu, trochę słów, trochę sztuki… Naprawdę wiele 
się działo! Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem brały 
udział w warsztatach i wykazały się ogromnymi pokładami 
fantazji – opowiada Renata Kościelny, bibliotekarka  
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu.  

 

Finał konkursu odbędzie się 10 czerwca w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Trzymamy 
kciuki! 

I MIEJSCE DLA ROZALKI I KINGI 

Uczennice SP w Tworogu – Rozalka Jańczuk (klasa IV)
i Kinga Koza (klasa VIII) –  zajęły I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Literacko-Plastycznym „Wiosenne 
Przebudzenie”.  

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 
w Miasteczku Śląskim, pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Gratulacje dla naszych 
uczennic, życzymy kolejnych sukcesów. 

 

– Drużyna uczniów z klasy VI i VII pracowała pod 
kierunkiem pani Elwiry Ecler oraz pani Martyny Ecler-
Pasku. Co będzie ostatnim zadaniem konkursowym 
dowiemy się już wkrótce – informują nauczyciele 
z Boruszowic. W Tworogu szkolnymi  koordynatorami prac 
byli: Beata Janiga, Brygida Samol, Jadwiga Pawelak, Józef 
Ziaja i zespół „Kamratki”. 

To ona wymyśliła Cecylkę Knedelek i gąskę Walerkę, które 
mieszkają w Starym Knedelkowie. I to właśnie w to 
miejsce, za pomocą wyobraźni udali się uczestnicy 
spotkania. Jak było? Bajkowo, kolorowo, rysunkowo…  

Foto. Wyobraźnia nie ma granic! Oto ul. Mleczna – powstała z fantazji 
przedszkolaków. Mieszkają tu niezwykłe, wielobarwne koty  

wymyślone przez dzieci.  
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MALARSTWO ABSTRAKCYJNE 

Szkoła Podstawowa w Tworogu zaprasza do odwiedzenia 
galerii szkolnego malarstwa abstrakcyjnego. Klasy Vb i Vc 
na lekcjach plastyki malują wielkie abstrakcyjne obrazy. 
Uczniowie tworzą obrazy w kilkuosobowych  grupach. 
Praca podzielona jest na etapy. Dzieci samodzielnie 
dobierają kolory zimne lub ciepłe, mieszają barwy  
i decydują o kompozycji. Uczniowie malują w tym samym 
momencie, obraz jest efektem pracy wszystkich członków 
grupy.  

Ten artystyczny eksperyment jest wędrówką po 
współczesnych kierunkach w malarstwie od impresjonizmu 
po abstrakcjonizm. Praca nad obrazami ma udowodnić 
młodym artystom, ze potrafią malować  piękne obrazy, 
bawić się sztuką, eksperymentować i skutecznie pracować 
w grupie.  

                                                    Marta Kuryło-Pawliczek 
nauczyciel plastyki 

W TROSCE O DRUGIEGO 
CZŁOWIEKA 

Szkolne Koło Wolontariatu działające w SP w Tworogu  
i oddziałach w Brynku, zorganizowało pomoc 
charytatywną dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  
i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Ścinawce.  

Jest to akcja cykliczna prowadzona od kilkunastu lat.  
Zgromadzono: kleje, bibułę, papier biały i kolorowy, szpilki, 
wstążki, farby, pędzle, kredki, kredę kolorową, modelinę, 
koraliki, taśmy dekoracyjne. Wszystkie przyniesione  
dary zostały przekazane, będą wykorzystywane podczas 
terapii zajęciowej prowadzonej  z chłopcami. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony  
www.dps-dladzieci-scinawkadolna.pl 

FESTIWAL JĘZYKÓW OBCYCH 

4 i 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się 
coroczny Festiwal Języków Obcych. W tym roku 
towarzyszyło mu hasło: „Pogoda w różnych porach roku”. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Prezentacje 
i ciekawe karty pracy z zadaniami o różnym stopniu 
trudności urozmaiciły tegoroczny Festiwal. Na zakończenie 
zajęć uczniowie otrzymali słodką niespodziankę. 

Zajęcia poprowadziły: Lucyna Maroń, Anna Lipka-Zanozik, 
Ewa Gwiazdowska i Marlena Ziaja.  

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Wciąż czekamy na eksponaty do Gminnej Izby 
Pamięci, która ma powstać w pomieszczeniach 
najstarszego budynku gminy – w „szpitolu”. Miejsce ma 
służyć gromadzeniu i udostępnianiu eksponatów 
związanych z historią gminy i kulturą regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury. Eksponaty 
można oddać w depozyt. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
– Firma prowadząca odwierty zaproponowała nam 
spotkanie. Ma się odbyć 15 maja o godz. 17 w naszej 
świetlicy. Mam nadzieję, że będą na nim obecni 
przedstawiciele Nadleśnictwa Świerklaniec i gmin, których 
dotyczy sprawa – informuje Irena Piecuch.  

STRAŻACY OBIERAJĄ NOWY 
KURS 

Choć plany były inne, strażacy z Boruszowic-Hanuska 
nie patrzą już za siebie. Pomimo wielu starań, 
ostatecznie porzucili pomysł adaptacji zabytkowej 
kaplicy na potrzeby OSP i obrali nowy kurs – prosto na 
ul. Szkolną. Zapadła decyzja o budowie nowej remizy. 

Porozumienie na nieodpłatne użyczenie terenu przy 
ul. Szkolnej zostało podpisane w Urzędzie Gminy 
w Tworogu 10 kwietnia (zdj. poniżej). Remiza ma powstać 
na gminnej działce pomiędzy szkołą a kościołem 
parafialnym. Jak wielokrotnie mówił sołtys, Marian Łuczak, 
to bardzo ważna dla sołectwa lokalizacja. To miejsce 
organizacji letnich festynów, które ma integrować lokalną 
społeczność. Już dziś stoi tam szachownica, w planach 
jest postawienie sceny i zagospodarowanie terenu.  

Strażacy, od lat borykający się z problemami lokalowymi, 
początkowo starali się o pozwolenie na zagospodarowanie 
budynku Kolonii Fabrycznej, w którym przed laty działała 
świetlica, a potem kaplica. W 2017 r. Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Katowicach podjął decyzję 
o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu 
zabudowań osiedla robotniczego „Kolonia Fabryczna” 
w Boruszowicach. Decyzja skutecznie utrudniła 
zagospodarowanie pomieszczenia. Wszelkie remonty 
i inwestycje muszą się odbywać pod pieczą konserwatora, 
a to oznacza szereg wytycznych oraz obwarowań 
prawnych i budowlanych, a także wysokie koszty. Strażacy 
zostali zmuszeni do podjęcia innych działań.  

 

– Mieszkańców Mikołeski należy zrozumieć, boją się  
o okolicę. To naturalne. Myślę jednak, że jeszcze za 
wcześnie na protesty. Jeżeli badania terenu wykażą 
obecność kruszywa, jest uruchamiana odpowiednia 
procedura i wymagana decyzja środowiskowa. Wtedy jest 
właściwy moment na reakcję. W granicach naszej gminy 
znajduje się niewielki skrawek terenu objętego badaniem. 
Choć udział gminy Tworóg jest w tym przypadku 
marginalny, służymy mieszkańcom Mikołeski dostępnymi 
informacjami – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Jak 
informuje sołtys Mikołeski, Irena Piecuch, zebrano już 
ponad 1300 podpisów pod petycją internetową i ponad 
tysiąc pod petycją papierową dostępną w sklepie  
w Mikołesce.  

– Właściwie nie mieli wyjścia. Wielka szkoda, że przepisy 
utrudniły sprawę. Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co 
było możliwe, by budynek służył mieszkańcom. Probostwo 
oraz kuria również wyrazili poparcie pomysłu przekazania 
budynku OSP. Niestety nie udało się. Budynek stoi pusty
 

PRZEDWCZESNE OBAWY? 

W marcu Marszałek Województwa Śląskiego wydał 
decyzję zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych 
na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa 
naturalnego na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec”. 
Decyzja dotyczy okolicy Mikołeski i to ona stała się 
powodem protestu mieszkańców oraz aktywnej akcji 
informacyjnej mającej zachęcać do podpisania petycji 
przeciwko wydobyciu kruszywa w okolicznym lesie.  

– W związku z uzyskaną informacją o planach wydobycia 
kruszywa, jako mieszkańcy, turyści, a przede wszystkim 
miłośnicy przyrody, składamy protest, informując, że 
realizacja tego planu grozi dewastacją środowiska 
naturalnego (…) – tak brzmi fragment petycji 
zamieszczonej na portalu społecznościowym.  

W tej chwili trwają badania terenu, które mają potrwać do 
końca maja. Firma z Lublińca ma wykonać 20 otworów na 
głębokość 5 m. Teren dotyczący badań znajduje się na 
granicy czterech gmin: Tworoga, Koszęcina, Kalet  
i Miasteczka Śląskiego. Samorządy i nadleśnictwa 
twierdzą, że obawy mieszkańców są przedwczesne. 
Zaznaczają, że to tylko badania terenu, które nie 
oznaczają zgody na wydobycie. Zresztą, na razie nie ma 
pewności, że kruszywo znajduje się na tym terenie. 
Mieszkańcy wolą jednak „dmuchać na zimne” i trzymać 
rękę na pulsie. Zapowiadają, że nie pozwolą na 
dewastację przyrody i uciążliwe hałasy. Naturę uważają za 
największą zaletę okolicy i będą jej bronić.  
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i niszczeje. Pytanie, czy jest jakiś pomysł na ten zabytek? 
Co dalej? – pyta wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Na chwilę 
obecną budynek nie ma gospodarza. Strażacy 
wypowiedzieli umowę użyczenia kaplicy.  

Póki co nie wiadomo kiedy ruszy budowa nowej remizy. 
Przed strażakami z Boruszowic-Hanuska jeszcze długa 
droga. – Musimy zebrać całą dokumentację projektową, 
uzyskać pozwolenia. To jest cel na ten rok – mówi sołtys, 
Marian Łuczak. Kolejnym problemem są koszty. Strażacy 
będą szukać źródeł finansowania. Część prac 
budowlanych chcą wykonać społecznie, co obniży koszty 
inwestycji. Będą szukać sponsorów, liczą na wsparcie 
gminy, nie wykluczają udziału środków zewnętrznych.  

PEJZAŻ TWOROGA? 

Istna sielanka. Polana, trawa, krzewy, pagórki… Ale coś tu 
nie pasuje. Szkło, puszki, foliowe worki, opakowania po 
chipsach. Pejzaż Tworoga? Niestety są takie miejsca i to 
bardzo blisko centrum miejscowości. Oto zdjęcie przesłane 
przez mieszkańca Tworoga zrobione w okolicy ul. Górnej.  

 

  

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA  

Informujemy, że w 2019 roku bezpłatna pomoc prawna 
świadczona przez adwokatów i radców prawnych 
będzie odbywała się w budynku Urzędu Gminy  
w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku: 
14:00 - 18:00 

Ponadto informujemy, że w myśl nowych przepisów  
z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda 
osoba fizyczna, której nie stać na uzyskanie odpłatnej 
porady i która złoży stosowne oświadczenie. Poradę 
można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na 
wizytę pod numerem 32 381-37-76 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

 

 

Śmieci zalegają również w rowach melioracyjnych. Gmina 
Tworóg wystosowała pisma do wszystkich zarządców dróg 
z prośba o uprzątnięcie śmieci, które nagromadziły się 
podczas zimy w rowach. Bez względu jednak na to, gdzie 
są, śmieci to zawsze dzieło człowieka.  

Temat dzikich wysypisk powraca co roku. Wiosna, pora 
idealna na porządki, odkrywa bezlitośnie ludzki brak 
wyobraźni. Po raz kolejny, na prośbę czytelników, 
apelujemy o odpowiedzialność za wspólną przestrzeń. 
Swego czasu gmina prowadziła akcję edukacyjną „Okaż 
kulturę, chroń naturę”. Treść wciąż aktualna i warta 
przypominania.  
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CHOINKI NA WIOSNĘ 

Czy to żart? Nic z tych rzeczy. Firma Cargill Poland Sp. 
z o.o. wspólnie z gminą Tworóg oraz Nadleśnictwem 
Brynek założyła plantację choinek w Tworogu. Za kilka 
lat młode świerki mają trafić do mieszkańców gminy.  

To już trzeci projekt społeczny w naszej gminie,  
w realizację którego zaangażowała się firma. Wcześniej 
Cargill pomógł zagospodarować skwer obok Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach oraz zbudować 
plac zabaw w centrum Tworoga. – Chcemy być dobrym 
sąsiadem, który wspiera środowisko lokalne i prowadzi 
widoczną politykę prospołeczną – mówi Dyrektor Zakładu, 
Elżbieta Daszkiewicz. Tym razem firma zainwestowała  
w wieloletni projekt – plantację choinek. Do współpracy 
zaproszono gminę Tworóg i Nadleśnictwo Brynek. Gmina 
udostępniła wykoszoną działkę przy ul. Świniowickiej  
w Tworogu, Nadleśnictwo Brynek przygotowało teren  
i dostarczyło 500 sadzonek świerku, firma Cargill zadbała 
o ogrodzenie terenu i zorganizowała sadzenie. – Inicjatywa 
wyszła od naszych pracowników. To oni są czynnikiem 
sprawczym takich wydarzeń – mówi Dyrektor.  

 

27 kwietnia, w sobotni poranek przy ul. Świniowickiej 
pojawili się nie tylko pracownicy firmy Cargill, choć 
stanowili zdecydowaną większość. W akcji sadzenia 
drzewek wzięli również udział samorządowcy: radni oraz 
wójt. W południe drzewka były już w ziemi. Ok. 30 osób 
odpoczęło przy wspólnym posiłku. Akcja została 
zakończona, gdy powstało ogrodzenie zabezpieczające 
m.in. przed dzikimi zwierzętami. – Bardzo ciekawa akcja, 
która za kilka lat uatrakcyjni jarmark adwentowy. 
 

Dorosłe choinki zostaną ścięte i będą rozdawane 
mieszkańcom gminy Tworóg – komentuje wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Na choinki poczekamy ok. 5 lat. 
Wejdźcie na naszą stronę internetową i zobaczcie jak 
wyglądało sadzenie: www.twg-kurier.pl  

OD NASIONKA DO KWIATU 

W miesiącu kwietniu przedszkolaki z Kotów brały 
udział w projekcie edukacyjnym pt. „Od nasionka do 
kwiatu”. Projekt miał na celu przybliżyć dzieciom 
wiedzę o gatunkach kwiatów i ich pielęgnacji.  

Foto. Akcja społeczna rozpoczęła się krótkim szkoleniem 
przeprowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa Brynek. Uczestnicy 

dowiedzieli się m.in. w jakich odległościach należy sadzić świerki. 

Pierwszego dnia projektu dzieci zastanawiały się czym 
jest „roślina”, eksperymentowały farbując kwiaty na inne 
kolory oraz określiły, czego chciałyby się dowiedzieć o na 
temat roślin i kwiatów. Drugiego dnia gościły u nas Panie 
z kwiaciarni, które pokazywały dzieciom jak należy dbać 
o kwiaty, sadzić je oraz tworzyć przeróżne kompozycje. 

Kolejnego dnia przedszkolaki udały się na wycieczkę do 
Technikum Leśnego w Brynku, gdzie wraz z panem 
leśniczym Grzegorzem poszerzały swoje wiadomości na 
temat roślin. Podczas spaceru po ogrodzie botanicznym 
przedszkolaki mogły skosztować orzechów z leszczyny, 
dżemu z dzikiej róży oraz spróbować soku z brzozy, 
który jedno z dzieci podsumowało krótko: smakuje 
„wodowo”… Po udanym spacerze udaliśmy się na tor 
przeszkód, przygotowany przez uczniów Technikum 
Leśnego. W czwarty dzień realizacji projektu dzieci wraz 
z nauczycielkami stworzyły ogródek, gdzie mogły 
posadzić kwiaty i zasiać warzywa, by za jakiś czas móc 
wykorzystać je w smacznych i zdrowych kanapkach.  

Ostatni dzień projektu minął na podsumowaniach. Dzieci 
stworzyły galerię prac przedstawiającą kwiaty. W ramach 
projektu gościliśmy Panią z biblioteki, która czytała 
dzieciom piękne bajki o tematyce wiosennej.  

Marta Patyk, Izabela Zawadka 
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PIŁKA W GRZE 

Trwa wiosenna runda rozgrywek piłkarskich.  
Od połowy marca fani piłki nożnej mogą dopingować 
swoje drużyny. Wszystkich serdecznie zapraszamy, 
emocji na pewno nie zabraknie! 

Sytuacja po meczach rozegranych do tej pory przedstawia 
się następująco: w klasie B na 2 miejscu w tabeli –  
LKS „Iskra” Połomia z 46 pkt, LKS „Orzeł” Koty na  
5 miejscu z 43 pkt. W klasie A LKS „Olimpia” Boruszowice 
ulokowana na 3 miejscu z 46 pkt a LKS „Sparta” Tworóg 
na 14 miejscu z 6 pkt. (stan na 6 maja). Przed drużynami 
do rozegrania jeszcze sześć kolejek. Poniżej 
przedstawiamy terminarz rozgrywek.  

Rozgrywki Ludowych Klubów Sportowych klasa A i B 
w gminie Tworóg w rundzie wiosennej 2018/2019 

 
Lubliniec Klasa A 

LKS „Sparta” Tworóg (seniorzy): 

 18.05 godz. 17:00  
LKS „Sparta” Tworóg – LKS Sieraków Śląski  

 25.05 godz. 17:00  
LKS „Huragan” Jezioro – LKS „Sparta” Tworóg  

 01.06 godz. 17:00  
LKS „Sparta” Tworóg – LKS „Żwirex” Hadra  

 08.06 godz. 17;00  
LKS „Śląsk” Koszęcin – LKS „Sparta” Tworóg  

 15.06 godz. 17:00  
LKS „Sparta” Tworóg –  LKS „Jedność” Boronów  

 22.06 godz. 17:00  
LKS „Liswarta” Lisów – LKS „Sparta” Tworóg  

Bytom Klasa A 
LKS „Olimpia” Boruszowice 

 18.05 godz. 17:00  
KS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie – LKS „Olimpia” 
Boruszowice  

 25.05 godz. 17:00  
LKS „Olimpia” Boruszowice – GKS „Andaluzja” 
Piekary Śląskie  

 

 

 01.06 godz. 17:00  
LKS „Unia” Świerklaniec – LKS „Olimpia” 
Boruszowice  

 08.06 godz. 17:00 
LKS „Olimpia” Boruszowice – LKS „Żyglin” 
Miasteczko Śląskie  

 16.06 godz. 17:00  
KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – LKS „Olimpia” 
Boruszowice  

 22.06 godz. 17:00  
LKS „Olimpia” Boruszowice – UKS „Sokół” 
Zbrosławice  

Bytom Klasa B 
LKS Orzeł Koty 

 18.05 godz. 17  
LKS „Orzeł” Bobrowniki – LKS „Orzeł” Koty  

 26.05 godz. 17  
DKS „Czarni” Kozłowa Góra II – LKS „Orzeł” Koty  

 01.06 godz. 17  
LKS „Orzeł” Koty – KS „Nikpol” Ruda Śl.  

 08.06 godz. 17  
TS Tarnowiczanka – LKS „Orzeł” Koty  

 15.06 godz. 17  
LKS „Orzeł” Koty – LKS „Orzeł” Nakło Śl.  

 22.06 godz. 17  
LKS Naprzód Wieszowa – LKS „Orzeł” Koty  

Bytom Klasa B 
LKS „Iskra” Połomia 

 18.05 godz. 17  
LKS „Iskra” Połomia – LKS „Zgoda” Repty  

 25.05 Pauza 
 01.06 godz. 17  

LKS „Iskra” Połomia – TSPN „Nadzieja” Bytom  
 08.06 godz. 17  

LKS Tęcza Zendek – LKS „Iskra” Połomia  
 15.06 godz. 17  

LKS „Orzeł” Bobrowniki – LKS „Iskra” Połomia 
 22.06 godz. 17  

DKS „Czarni” Kozłowa Góra II – LKS „Iskra 
„Połomia  

Foto. Powyżej kadr z majowego meczu w Kotach.  
Po lewej wiosenne rozgrywki  w Połomi.  
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Foto. Powyżej Akademia Sportu „DESHI” – o ich najnowszym sukcesie 
przeczytacie w „Hobbyście”. W rubryce również o energicznej grupie 

biegowej z Kotów. Poznajcie „Happy Team”! 

 

Foto. Trwa wiosenna runda rozgrywek piłkarskich.  
Od połowy marca fani piłki nożnej mogą dopingować  
swoje drużyny. Harmonogram rozgrywek na str. 15.  


