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Poniedziałek, 8 czerwca 2009 
Nr 16, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 600 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„DŜelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep SpoŜywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep SpoŜywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

Zawsze blisko mieszkańców,  
Zawsze blisko Was! 

 

TWG KURIER 
Prawnik 
Prawo pracy – roszczenia 
pracownika związane  
z niezgodnym z prawem 
rozwiązaniem umowy o pracę 

STR. 3 
  

Pod lupą 
- Przygoda rowerowa na słodko 
- 50 lat po ślubie? Czemu nie! 

STR. 5 
  

Kulturalnie 
- Ponadczasowi studenci 
- VI Międzygminny Przegląd 
Filmów Ekologicznych w Tworogu 
- BoŜe Ciało w wydaniu 
historycznym 
- (Nie)trudna sztuka kadrowania, 
czyli kurs foto cz. 2 
 

STR. 7 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Piękne dłonie atutem kaŜdej 
kobiety 
- Sztuka odŜywiania po męsku 

STR. 11  

Na bieŜąco 
- Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego zabiera głos w dyskusji 
o budowie sali gimnastycznej  
w Boruszowicach 
- Podsumowanie osiągnięć 
uczniów szkół Gminy Tworóg 

STR. 13  

Sport 
- Wędkarstwo w gminie 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Po raz kolejny witamy Was na łamach naszej 
gazety. Miesiąc czerwiec to czas przygotowań do 
zbliŜających się wakacji, ale równieŜ to czas 
podsumowań i ocen. W tym numerze przeczytacie  
o osiągnięciach uczniów szkół podstawowych  
i Gimnazjum. Mamy nadzieję, Ŝe zbliŜający się okres 
urlopowy będzie sprzyjał pozytywnym zmianom, 
dlatego panów zachęcamy do zdrowszego trybu 
Ŝycia, z kolei paniom radzimy jak zadbać  
o spracowane dłonie. Zapraszamy Was na pierwszą 
w tym sezonie wycieczkę rowerową na pączki do 
Pniowca, moŜecie zabrać ze sobą aparaty i wcielić  
w Ŝycie porady z naszego kursu fotograficznego.  
 

Z bieŜących informacji opowiemy o pozyskiwaniu 
środków na inwestycje, złotych godach w gminie, 
wizycie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i o wielu 
ciekawych wydarzeniach z naszego terenu. 
 

A w redakcji kolejne zmiany: dziękujemy za 
dotychczasową współpracę redaktorowi sportowemu 
Damianowi Potempie, który przygotowuje się do roli 
szczęśliwego ojca. Zapraszamy nowe osoby chętne 
do zasilenia naszego składu redakcyjnego! 
 

DuŜe zmiany równieŜ na naszej stronie 
internetowej. Wejdź na www.twgkurier.pl poznaj 
członków redakcji, nasze obowiązki, pasje i cele, 
przeczytaj archiwalne numery Kuriera! 

Spis treści 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.3 
- Prawo pracy – Roszczenia pracowników 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.5 
- Słodka trasa 
- Złote gody 
 
HOBBYSTA……….………………………………….s.6 
- Nie tylko męska rzecz 
 
KULTURALNIE………………………………………s.7 
- Uniwersytet III Wieku w Tworogu 
- Lis – sprytny drapieŜnik 
- Corporis Christi 
- Papierowe róŜe 
- Dzień inwalidy 
- Kurs Foto, cz. 2 
- TWG Kurier poleca 
- TWG Kobieta/MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Skąd na inwestycje? 
- Sokrates Comenius 
- Wszechstronnie uzdolnieni gimnazjaliści 
- Mamy bardzo zdolne dzieci 
- SP Tworóg informuje 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- Wędkarstwo – sport czy hobby? 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Izabela Cogiel, Piotr Gansiniec, Aleksandra Gołkowska, Małgorzata Nowicka, Anna Pawełczyk,  

Klaudia Szostak, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 

PRAWO PRACY – 
ROSZCZENIA PRACOWNIKA 
 

Witam wytrwałych czytelników i ponawiam 
prośbę o listy z Państwa problemami prawnymi.  
Od prawie roku spotykamy się na łamach TWG 
Kuriera, a do mnie jako Waszego prawnika dotarł 
tylko jeden list. Jest wręcz niemoŜliwe, Ŝe wszyscy 
Państwo nie spotykacie się z potrzebą zaciągnięcia 
specjalistycznej porady prawniczej. Zachęcam zatem 
jeszcze raz do pisania (w formie zwykłego listu lub  
e-mail) na adres naszego miesięcznika. Zapewniamy 
pełną anonimowość. Podane w liście dane autora 
pozostaną jedynie do wiadomości redakcji.  
 
NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE UMOWY  
O PRACĘ 
 W ostatnim numerze mowa była o stosunku 
pracy i jego rozwiązaniu. Kontynuując wątek 
pokrótce przedstawię przyczyny natychmiastowego 
rozwiązania umowy o pracę czyli rozwiązania bez 
wypowiedzenia. Takie rozwiązanie oznacza, iŜ z 
momentem złoŜenia oświadczenia woli o rozwiązaniu 
umowy o pracę, a moŜe to nastąpić zarówno ze 
strony pracodawcy jak i pracownika, stosunek pracy 
kończy się. WiąŜe się to następnie z otrzymaniem 
przez pracownika świadectwa pracy. Jak juŜ była 
mowa w poprzednim numerze, takie natychmiastowe 
rozwiązanie umowy moŜe mieć miejsce tylko  
w wyjątkowych przypadkach, które generalnie 
sprowadzają się do naruszenia podstawowych 
obowiązków pracodawcy (rozwiązanie z inicjatywy 
pracownika), czy teŜ naruszenia podstawowych 
obowiązków pracownika (rozwiązanie z inicjatywy 
pracodawcy). Kodeks dosłownie mówi o cięŜkich 
naruszeniach podstawowych obowiązków 
pracownika. Oznacza to, iŜ nie kaŜde naruszenie 
obowiązków przez pracownika prowadzi do 
rozwiązania umowy. Chodzi tu o wyjątkowe  
i zawinione przez pracownika niewykonanie jego 
podstawowych obowiązków, np. notoryczne 
niestawianie się do pracy na czas. Nadto popełnienie 
przez pracownika przestępstwa w okresie 
zatrudnienia oraz zawiniona przez niego utrata 
uprawnień wymaganych do zajmowania stanowiska 
daje pracodawcy prawo do natychmiastowego 
zwolnienia. 
  
 NaleŜy pamiętać o waŜnej w tym przypadku 
rzeczy. Pracodawca ma termin miesięczny do 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 
Termin ten liczy się od momentu dowiedzenia się 
przez pracodawcę o jednej z wyŜej wymienionych 
przyczyn rozwiązania umowy. Po upływie tego 
terminu uprawnienie pracodawcy wygasa,  
a wykonane naleŜy uznać za bezskuteczne, 
 

co powoduje uruchomienie roszczeń pracownika,  
o których za chwilę. JeŜeli chodzi o rozwiązanie 
umowy ze strony pracownika, to oprócz cięŜkiego 
naruszenia obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika, uzasadnia je równieŜ posiadanie przez 
pracownika orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 
szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie. 
Jeśli pracodawca nie przeniesie go w terminie 
wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, 
odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia  
i kwalifikacje zawodowe, to pracownik moŜe odejść  
z pracy bez konsekwencji. W przypadku cięŜkich 
naruszeń obowiązków pracodawcy, pracownikowi 
rozwiązującemu umowę przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia, a jeŜeli umowa o pracę została 
zawarta na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za 
okres 2 tygodni. 
 
 NaleŜy przybliŜyć czym jest cięŜkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika, skutkujące natychmiastowym 
rozwiązaniem umowy o pracę. Przede wszystkim 
wskazać trzeba niewypłacanie w terminie całego 
wynagrodzenia, nawet wtedy jeŜeli brak funduszy na 
ten cel nie wynika z winy pracodawcy. Pracodawca 
bowiem ponosi ryzyko własnej działalności. W takim 
przypadku na pewno pracownikowi przysługuje 
moŜliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 
Co do pozostałych przypadków to trzeba zaznaczyć, 
iŜ kaŜdy indywidualnie jest rozpatrywany przez sąd, 
poniewaŜ zwykle sprawy konfliktowe, takie jak 
właśnie rozwiązanie umowy o pracę z winy 
pracodawcy, najczęściej kończą się w sądzie. Do 
podstawowych obowiązków pracodawcy zaliczyć 
trzeba te wynikające z zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy, jak równieŜ z podstawowych zasad 
prawa pracy wyraŜonych w Kodeksie pracy (Rozdział 
II). 
 
 Pracownik powinien pamiętać, Ŝe podejmując 
decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, musi przeanalizować czy zachodzą 
powody uzasadniające takie rozwiązanie, 
ewentualnie zaciągnąć porady specjalisty, aby nie 
narazić się na konieczność zapłaty odszkodowania 
pracodawcy. W sytuacji bowiem, kiedy otrzymujemy 
propozycję innej, lepszej pracy, nie zawsze moŜemy 
się natychmiast rozstać z dotychczasowym 
pracodawcą. 
 
UPRAWNIENIA PRACOWNIKA W RAZIE 
NIEZGODNEGO Z PRAWEM ROZWIĄZANIA 
UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM 

Wracając do rozwiązania umowy o pracę za 
wypowiedzeniem, pracownikowi zawsze przysługuje 
prawo wniesienia odwołania od kaŜdego 

TWG PRAWNIK 
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TWG KURIER – PRAWNIK 

wypowiedzenia umowy o pracę. Takie odwołanie 
wnosi się do sądu pracy, w okręgu którego znajduje 
się zakład pracy albo w okręgu gdzie praca była lub 
miała być wykonywana. Odwołanie wnosi się do tego 
sądu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o wypowiedzeniu. Odwołanie 
przysługuje pracownikowi zawsze, jednak skutek  
w postaci uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, 
przywrócenia do pracy lub odszkodowania moŜe 
przynieść jedynie wtedy, gdy wypowiedzenie narusza 
przepisy prawa lub jest nieuzasadnione. Odwołanie 
formalnie ma postać pozwu kierowanego do sądu.  
W pozwie tym wyraŜamy Ŝądanie – uznania 
wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, 
ewentualnie Ŝądanie tylko i wyłącznie 
odszkodowania, kiedy nie chcemy współpracować  
z dotychczasowym pracodawcą. W przypadku 
upływu okresu wypowiedzenia, sąd nie moŜe orzec  
o bezskuteczności wypowiedzenia, a orzeka  
o przywróceniu pracownika do pracy lub 
odszkodowaniu. Pracownikowi, który podjął pracę  
w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje 
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie 
więcej jednak niŜ za 2 miesiące. W przypadku 
Ŝądania wyłącznie odszkodowania, przysługuje ono  
w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 
3 miesięcy, nie niŜszej jednak od wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. 
 

JeŜeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej 
na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów 
o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi 
przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości 
wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa 
miała trwać. JeŜeli wypowiedzenie umowy o pracę 
zawartej na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów  
o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi 
przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Przyznaje się 
je w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu 
którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niŜ za 
3 miesiące. JeŜeli sąd przywrócił pracownika do 
pracy, a ten podjął pracę do jego okresu zatrudnienia 
wlicza się  okres pozostawania bez pracy, za który 
przyznano wynagrodzenie. Natomiast w przypadku 
przyznania odszkodowania za niezgodne z prawem 
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, do 
okresu zatrudnienia wlicza się czas pozostawania 
bez pracy, odpowiadający okresowi, za który 
przyznano odszkodowanie. 
 
ROSZCZENIA PRACOWNICZE W RAZIE 
NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY 
O PRACĘ 
 W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia, które nastąpiło niezgodnie  
z przepisami o takim rozwiązaniu umowy, 
pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie 
do pracy na poprzednich warunkach albo  
o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub 
odszkodowaniu orzeka sąd pracy. 
śądanie do właściwego sądu skierować trzeba 
 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. 
 

Sąd przywracając pracownika do pracy orzeka  
o odszkodowaniu, które równe jest wynagrodzeniu za 
okres pozostawania bez pracy, nie więcej niŜ za  
1 miesiąc. W przypadku Ŝądania tylko 
odszkodowania sąd przyznaje je pracownikowi  
w wysokości wynagrodzenia za właściwy dla danej 
umowy okres wypowiedzenia. Natomiast  
w przypadku umów na czas określony albo na czas 
wykonania określonej pracy, odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do 
którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niŜ za 
3 miesiące.  
 

W wyŜej opisanych przypadkach pracownikowi 
do czasu zatrudnienia dolicza się okresy takie jak  
w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania 
umowy o pracę za wypowiedzeniem. 

 
Łukasz Frączek 

Aplikant adwokacki 
 

WAKACJE Z GOK – IEM 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 

zaprasza dzieci ze szkół podstawowych naszej 
gminy na wakacje z GOK – iem.  
W programie: 
22.06.2009 godz. 9.00 – gry i zabawy 
świetlicowe 
23.06.2009 godz. 9.00 – wycieczka do 
Ogrodzieńca 
24.06.2009 godz. 9.00 – konkurs karaoke 
25.06.2009 godz. 9.00 – wyjazd do Multikin 
29.06.2009 godz. 9.00 – wyjście na basen 
Brzeźnica 
30.06.2009 godz. 9.00 – zabawa w podchody 
01.07.2009 godz. 9.00 -  wycieczka do Wisły 
02.07.2009 godz. 9.00 – grill oraz gry i zabawy  
w ośrodku Brzeźnica 
03.07.2009 godz. 9.00 – wycieczka 
niespodzianka 
 
Zapisy w bibliotece (liczba miejsc ograniczona) 

ZAPRASZAMY!!! 
 

FESTYN ODPUSTOWY WOJSKA  
13.06. (SOBOTA) 

19.00 – 2.00 - dyskoteka pod gwiazdami. 
Prowadzi Adam Sośnica 

14.06. (NIEDZIELA) 
15.30 - występ dzieci z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Wojsce 
16.00 – występ zespołu B.A.R. 
17.45 – gwiazdy Radia Piekary ,,Nas Troje” 
19.15 – śląski humor 
20.00 – zabawa pod chmurką gra zespołu NEW 
FOR YOU 

 
Odbędzie się równieŜ loteria fantowa.  

Do wygrania rower! 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

SŁODKA TRASA 
 

Pogoda coraz częściej zachęca do spacerów i 
wycieczek. Warto wykorzystać ten fakt i w wolnej 
chwili wyruszyć przed siebie w poszukiwaniu 
ciekawych miejsc, a tych – gwarantujemy -  
w okolicy nie brakuje. Jako transport 
proponujemy ekonomicznego dwukołowca, czyli 
rower. Po dosyć długiej, zimowej przerwie 
wracamy na łamach TWG Kuriera z sugestiami 
rowerowych tras. W tym miesiącu wyruszamy do 
Pniowca. Celem wyprawy są słynne pączki 
wypiekane w lokalnej piekarni. Zapach słodkości 
od lat przyciąga do Pniowca stałych bywalców  
i nowych amatorów świeŜych wypieków. Jak tam 
dotrzeć?  
 
Tworóg → Nowa Wieś → Boruszowice → Pniowiec   
 

Trasa liczy ok. 8 km. Odcinek, choć nie naleŜy do 
najkrótszych, moŜna pokonać w zaleŜności od tempa 
jazdy w niecałą godzinę. 
 

Wyruszamy z Tworoga spod kościoła  
i kierujemy się w stronę Nowej Wsi. Na zakręcie przy 
barze „Universal” moŜna zdecydować się na główną 
drogę lub leśną. Celem jednej i drugiej są oczywiście 
Boruszowice. My wybieramy odcinek dłuŜszy, 
asfaltowy. Mijamy kolejne zabudowania, łąki, pola, 
lasy, rzeczkę i ostry zakręt w Hanusku. Następnie 
przejeŜdŜamy przez Boruszowice pozostawiając za 
sobą szkołę podstawową i kościół (po lewej stronie). 
Na skrzyŜowaniu, tuŜ za kościołem przecinamy 
główną drogę i jedziemy prosto, aŜ zamiast asfaltu 
pod kołami poczujemy Ŝwir. Po krótkiej chwili droga 
rozjeŜdŜa się w dwóch kierunkach. My kierujemy się 
w lewo w stronę Pniowca przez las (droga w prawo 
przez mostek zaprowadziłaby nas do Strzybnicy). 
Odcinek leśny to lekki podjazd pod górkę, który 
kończy się wyjazdem na polną ścieŜkę juŜ  
w Pniowcu. Ta z kolei łączy się z drogą asfaltową, 
przy której mijamy kolejno kościół po lewej i szkołę 
po prawej. Następnie przez skrzyŜowanie kierujemy 
się dalej prosto (skręt w prawo to kierunek do 
Strzybnicy).  

 
Ostatni etap drogi rozpoznamy po 

charakterystycznej pętli dla autobusów, którą mijamy 
jadąc dalej prosto. Po chwili docieramy do skrętu  
w prawo z głównej drogi, gdzie moŜemy cieszyć się 
zjazdem z dość pokaźnej górki. Następnie czeka nas 
ostry krótki łuk pod górę, mostek i ostatecznie 
rozwidlenie, na którym kierujemy się w lewo ku 
piekarni. Po ok. 500m docieramy na miejsce, gdzie 
woń świeŜo upieczonych pączków daje 
jednoznacznie do zrozumienia jak pyszna nagroda 
nas czeka. 
 

ZŁOTE GODY 
 

W czwartek 25 maja w Sali Ślubów Urzędu 
Gminy odbyła się uroczystość przyznania 
odznaczenia Prezydenta Polski za długoletnie 
poŜycie małŜeńskie jubilatom świętującym w tym 
roku 50 rocznicę ślubu.Jesteście wzorem i pięknym 
przykładem zgody i miłości małŜeńskiej dla 
wszystkich, którzy dzisiaj wstępują w związek 
małŜeński – tymi słowami gości przywitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, Gerda Szczudłowska. 
Jubilaci złoŜyli sobie uroczyste podziękowania.  
 

Do  wspólnego  świętowania zaproszono 22 pary 
złotych jubilatów mieszkających w gminie Tworóg: 
Anneliese i Adolfa Badura, Jadwigę i Joachima 
Bambynek, Irenę i Jerzego Gomola, Helenę i Horsta 
Gwosdek, Ewę i Stanisława Ignasiak, Krystynę  
i Wilhelma Jaworek, Joannę i Jana Kampa, Edytę  
i Alfreda Kaszuba, Magdalenę i AmbroŜego Krain, 
Eleonorę i Pawła Mazur, Krystynę i Ryszarda 
Orłowskich, Lidię i Edmunda Piaseckich, Klarę  
i Roberta Piecuch, Otylię i Józefa Pustelnik, Helenę  
i Jana Skowronek, Teresę i Tomasza Sobel, 
Irmgardę i Waltera Staś, Rutę i Jana Suchan, Bertę  
i Jerzego Szwarc, Gertrudę i Józefa Szweda, Gizelę  
i Józefa Świerczok, Stefanię i Jana Taraszczuk.   

Na uroczystość zaproszono równieŜ osoby, które 
w tym roku świętują diamentowe gody czyli  
60 rocznicę ślubu: Teresę i Ludwika Pradela, 
Eleonorę i Roberta Bambynek, Agnieszkę i Edmunda 
Wasilewskich. Gościom Ŝyczenia złoŜyli Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź oraz Skarbnik Gminy, Renata 
Krain. Następnie jubilaci zostali zaproszeni na 
uroczysty obiad do Dworku Myśliwskiego w Brynku. 
 

NOWY CHODNIK 
W czerwcu rusza budowa chodnika przy 

ulicy Mickiewicza w Tworogu. Mieszkańcy ulicy 
oraz osoby korzystające z tej drogi łączącej 
Tworóg z Brynkiem mogą spodziewać się 
pewnych utrudnień komunikacyjnych.  
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NIE TYLKO MĘSKA RZECZ 
 

Iwona May, mieszkanka Nowej Wsi w tym 
roku kończy pierwszą klasę VI Liceum 
Ogólnokształcącego o profilu wojskowym  
w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych  
w Tarnowskich Górach. Na co dzień moŜna 
spotkać ją maszerującą w mundurze wojskowym, 
poniewaŜ uczniów tej szkoły obowiązują 
określone zasady, między innymi jednolity 
uniform. Jak wygląda nauka w klasie o profilu 
wojskowym? Skąd taki wybór szkoły?  Jakie 
plany w związku z tym? O tym opowiedziała nam 
Iwona May. 
 
Agata Ziaja: Dlaczego wybrałaś właśnie szkołę 
wojskową? 
Iwona May: Jako dziewczynka często 
obserwowałam ćwiczenia Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Potempie. JuŜ wtedy podobało mi się 
wykonywanie poleceń i zadań, „bieganie” po wozie 
straŜackim, zespołowa praca straŜaków. Lubiłam 
oglądać równieŜ popularne w ostatnich latach 
programy sensacyjne np. Detektywi czy W11.  
W trakcie mojej nauki w Gimnazjum w Brynku, 
dowiedziałam się o szkole wojskowej w Bytomiu, 
byłam tam nawet na dniach otwartych, potem jednak 
zdecydowałam się na szkołę w Tarnowskich Górach.  
 
A.Z.: Skąd takie zamiłowanie do mundurów? 
I.M.: Nie chodzi o mundury. Teraz chodzę  
w mundurze wojskowym, ale mam nadzieję, Ŝe w 
przyszłości będzie to mundur czarny – policyjny. Strój 
nie ma znaczenia, waŜne to, co będę w nim robić. 
Chcę pomagać ludziom w trudnych i ekstremalnych 
sytuacjach.  
 
A.Z.: Jak wygląda nauka w klasie wojskowej? 
I.M.: Ja wybrałam klasę wojskową o profilu 
humanistycznym, dlatego mam sporo lekcji historii, 
języka polskiego i angielskiego. Oprócz normalnych 
zajęć mamy dodatkowe godziny Przysposobienia 
Obronnego, jeździmy do Chorzowa na strzelnicę. 
Nasze zajęcia odbywają się równieŜ w tarnogórskiej 
jednostce wojskowej przy ulicy Opolskiej, gdzie 
oglądamy filmy szkoleniowe, poznajemy Ŝycie  
w jednostce, uczymy się dyscypliny. Obowiązuje nas 
musztra, przed kaŜdą lekcją ustawiamy się, mamy 
swojego dowodzącego, który wydaje nam polecenia. 
W trakcie wakacji jedziemy na trzytygodniowy obóz 
przetrwania do Moszczanicy.  
 
 A.Z.: Wojsko to raczej domena męska, jak 
reagowali twoi znajomi, kiedy zobaczyli cię  
w mundurze? 
I.M.: RóŜnie, wiele osób nie popierało mojego 
wyboru, niektórzy dokuczali mi z tego powodu. 
 

Byłam jedyną dziewczyną z Gimnazjum w Brynku, 
która wybrała taką szkołę, ale moja obecna klasa 
składa się z 16 dziewczyn i 16 chłopców więc trudno 
mówić o męskiej dominacji. Kilka osób, w tym teŜ 
chłopców zrezygnowało i zmieniło szkołę. Nie potrafili 
pogodzić nauki z zajęciami z wojskowości. Nie 
wszyscy potrafili podporządkować się panującym  
u nas zasadom. 
 
A.Z.: Jakie są twoje plany po ukończeniu szkoły? 
I.M.: Chcę pracować w policji. Kiedyś marzyłam by 
zostać policyjnym portrecistą, ale wizja nauki  
w szkole plastycznej nie przypadła mi do gustu. Po 
ukończeniu Liceum Wojskowego chcę zdać 
egzaminy do szkoły policyjnej. Wiem, Ŝe wiele zaleŜy 
od tego jak napiszę maturę. MoŜe uda mi się dostać 
na studia policyjne. 
 
A.Z.: W takim razie Ŝyczę ci powodzenia  
i wytrwałości w osiągnięciu swojego celu. 
I.M.: Dziękuję. 
 

LATO Z WĘDKĄ  
Chcesz przeŜyć wspaniałe chwile, poznać 

ludzi z pasją, wspaniałych kolegów. Zostań 
członkiem PZW! Zapraszamy wszystkie dzieci  
w wieku od 7 do 14 lat do wzięcia udziału w akcji 
„Lato z wędką w gminie Tworóg” W okresie od 
maja do końca września na naszym zbiorniku 
prowadzona będzie szkółka wędkarska pod 
przewodnictwem Instruktora MłodzieŜy. 
 

BliŜszych informacji udziela Koło PZW pod  
nr telefonu 662 786 250 
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UNIWERSYTET III WIEKU  
W TWOROGU 
 

11 maja do Tworoga przyjechali członkowie 
Uniwersytetu III Wieku z Piekar Śląskich. Zrobiliśmy 
zamianę, tym razem to do Tworoga zawitała 
pielgrzymka z Piekar - Ŝartobliwie informuje pani 
Izworska. Grupa Barbary Izworskiej liczy 60 osób. 
Głównie to mieszkańcy Piekar Śląskich ale równieŜ 
Tarnowskich Gór, Mikołeski oraz pobliskich 
miejscowości, emerytowani nauczyciele, pracownicy 
urzędu, słuŜby zdrowia oraz wszyscy, którzy chcą 
poznawać świat. Wiele zawdzięczamy pani Basi, jest 
dla nas prawdziwym przyjacielem. Zawsze jest 
przygotowana do zajęć, chętnie opowiada o historii  
i tradycji Śląska. Organizuje nam wiele wycieczek. 
Ostatnio byliśmy w Rezerwacie Przyrody, Muzeum  
a dzisiaj zwiedzamy rodzinne strony naszej szefowej 
- z dumą mówi słuchaczka uniwersytetu, Aleksandra 
Mróz. 
 

Przewodnikiem wycieczki po gminie Tworóg był 
Fryderyk Zgodzaj. Dokładnie przedstawił członkom 
Uniwersytetu historię i tradycję Tworoga. Opowiedział 
o powstaniu Związku Sikawkowego, gminnej 
orkiestry OSP oraz Szkoły Podstawowej. Wielkie 
wraŜenie na grupie zrobił budynek Urzędu Gminy.  
W Sali Posiedzeń na gości czekał Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź. Dokładnie przedstawił walory 
turystyczne gminy Tworóg, liczbę mieszkańców, 
strukturę zatrudnienia. Bardzo mi się tu podoba, 
spokój, duŜo zieleni. Chętnie bym tu zamieszkała – 
zachwyca się jedna ze słuchaczek uniwersytetu. Na 
zakończenie wycieczki na gości z Piekar Śląskich 
czekał słodki poczęstunek w Gminnym Ośrodku 
Kultury.  
 

Foto. Barbara Izworska i Fryderyk Zgodzaj oprowadzają 
„studentów” III wieku po Tworogu. 

LIS – SPRYTNY DRAPIEśNIK 
VI Międzygminny Przegląd Filmów Ekologicznych 
w Tworogu 

W dniach 29-30 kwietnia 2009 r. odbył się  
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu - VI Międzygminny Przegląd Filmów 
Ekologicznych. Impreza, nad którą po raz kolejny 
patronat sprawowało Nadleśnictwo w Brynku, jak co 
roku przyciągnęła uczniów i nauczycieli nie tylko 
naszej szkoły, ale i szkół sąsiadujących z naszą 
miejscowością oraz dzieci z pobliskiego przedszkola. 

Celem kaŜdego Przeglądu jest uwraŜliwienie 
dzieci i młodzieŜy na problemy związane z ekologią. 
Tematyka zawsze związana jest z lasem, poniewaŜ 
nasza, otoczona pięknymi lasami, szkoła od kilku lat 
uczestniczy w projekcie ekologicznym "Czysty las". 

Co roku Przeglądowi poświęcony jest inny motyw 
przewodni. W roku 2004 r. podąŜaliśmy "Tropami 
jenota", w roku 2005 "Lotem bociana czarnego  
i białego", w 2006 - "Śladami jelenia - króla boru", rok 
2007 naleŜał do "Owadów leśnych", a w 2008 r. 
"Wśród mchu i paproci" badaliśmy bogactwo leśnego 
runa. W tym roku motywem przewodnim stał się "Lis 
- sprytny drapieŜnik". 

W czasie tegorocznego Przeglądu gościliśmy  
u siebie znamienitych gości: prezesa Ligi Ochrony 
Przyrody w Tarnowskich Górach - Pana Kazimierza 
Fusek oraz Panią Magdalenę Ziaja - przedstawicielkę 
Urzędu gminy w Tworogu. Wystąpienia naszych 
gości powzoliły jeszcze lepiej uzmysłowić dzieciom 
konieczność dbania o własne środowisko.  

Impreza podzielona była na dwa dni. Pierwszego 
dnia zaprosiliśmy uczniów klas IV - VI, drugiego klasy 
I - III oraz grupy starszaków z przedszkoli naszej 
gminy. W ciągu dwóch dni Przeglądu uczniowie mieli 
moŜliwość obejrzenia filmów i bajek o tematyce 
ekologicznej oraz wielu ciekawych prezentacji  
i wystaw. Wcześniej natomiast mieli moŜliwość 
uczestnictwa w ciekawych konkursach, których 
rozstrzygnięcie nastąpiło podczas Przeglądu. 

W tym roku ogłosiliśmy konkurs na pracę 
plastyczną - "Lis i jego rodzina", Konkurs na figurkę 
lisa, wykonaną z modeliny oraz konkurs fotograficzny 
pt. "Moje zwierzątko". Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

Uczniowie klas I oraz przedszkolaki 
uczestniczące w Przeglądzie Filmów Ekologicznych 
otrzymali pamiątkowe zabawki wykonane w sposób 
alternatywny. W tym roku były to papierowe liski. 

W czasie Przeglądu swoją prelekcję i prezentację 
multimedialną, dotyczącą tematu przewodniego, 
poprowadzili leśnicy z Brynka. 

KULTURALNIE 
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Panowie: Adam Mazur i Janusz Wojciechowski 
opowiadali dzieciom o drapieŜnikach leśnych.  
W ostatnim czasie wiele mówi się o pumie, która 
pojawiła się w naszej okolicy. Leśnicy zwrócili uwagę, 
Ŝe w naszych lasach Ŝyje wiele róŜnych 
drapieŜników, między innymi: wilki, lisy, rysie i jenoty, 
które jak kaŜde zwierzę Ŝyjące dziko w naturze, 
mogą stanowić zagroŜenie dla człowieka lub teŜ Ŝyć 
z nim w symbiozie. Wiele tutaj zaleŜy od naszej 
postawy i zachowania. 

 "Międzygminne Przeglądy Filmów 
Ekologicznych" stały się juŜ wizytówka naszej szkoły  
i z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością.  

Hanna Pawełczyk 
 

CORPORIS CHRISTI 
 

Święto BoŜego Ciała wprowadził dla całego 
Kościoła papieŜ Urban IV w 1264 r., a to za sprawą 
bł. Julianny z Carnillon, która miewała od 1209 r. 
widzenia jasnego światła z ciemną plamą. Kościół 
tłumaczył to widzenie stwierdzeniem, Ŝe brakuje  
w kalendarzu liturgicznym święta ku czci 
Najświętszego Sakramentu. 

Najodpowiedniejszym terminem obchodzenia 
tego święta, uznano pierwszy czwartek po oktawie 
Trójcy Przenajświętszej. Początkowo święto było 
obchodzone we Francji i Germanii, na terenie Polski 
zostało zapoczątkowane w 1320 r. przez bp. Nankera 
z diecezji krakowskiej. 

Pierwszą procesję teoforyczną wprowadzono  
w Kıln w 1265 r., która była łączona z procesją 
błagalną o odwrócenie nieszczęść i uproszenie 
pogody podczas wszystkich pór roku. 

Ks. Hoscheck z Tworoga opisuje w 1795 r. 
uroczystość BoŜego Ciała w następujący sposób: 
cztery ołtarze „...naleŜy zbudować w godnych 
miejscach wioski... Pierwszy ołtarz jest w kaplicy 
serca Pana Jezusa, drugi przy domu zarządcy dóbr 
za mostami. Trzeci przy starym wejściu czyli 
pierwotnym portalu zamku na stopniach. Czwarty 
stawia się albo przy którymś domu we wiosce, albo 
przy kaplicy św. Jana Nepomucena obok kościoła.” 

Na przestrzeni lat trasa była kilka razy zmieniana, 
starsi mieszkańcy Tworoga pamiętają procesję 
teoforyczną, która wiodła ulicą Zamkową, Kościelną  
i Placem Wolności. Inscenizacja przebiegu procesji 
była wszędzie jednakowa, niesiono obrazy, figury, 
sztandary i inne przedmioty liturgiczne. W Tworogu 
noszono do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku poduszki, które miały przypominać tych, którzy 
odeszli w czasach panowania „morowych lat”. 
Poduszka była symbolem godnej śmierci na którą 
kaŜdy zasługuje. Poduszki były przystrojone 
emblematyką religijną w trzech kolorach: niebieskim, 
Ŝółtym i czerwonym, które miały symbolizować 
Wiarę, Nadzieję i Miłość. W wielu rejonach Śląska 
często wybuchały róŜne epidemie; w bliŜszych nam 
czasach po zakończeniu wojny 30 letniej i wojnach 
 

śląskich. Pomór był tak wielki, Ŝe w Woźnikach 
(Śląskich) załoŜono 15.VIII.1711 r. „Bractwo Dobrej 
Śmierci” o dość duŜym zasięgu.  
Z Tworogowey Kuznicze członkami bractwa byli: 
Josephus  Dramsczyk, Christina Stelmaska, Anna 
Watlasanka.  

W roku 1737 w samej parafii kotowsko - 
tworogowskiej zmarły na cholerę 304 osoby. Miejsca 
gdzie grzebano zmarłych na cholerę oznaczano 
krzyŜem o podwójnych ramionach. Zachował się do 
dziś taki ostrzeŜeniowy kuty krzyŜ na kapliczce Św. 
Jana Nepomucena w tworogowskim cmentarzu 
przykościelnym. Natomiast w latach 1770 - 73 i 1846 
- 47 panował tyfus głodowy, tzw. choroba 
ziemniaczana.  

Na uroczystość liturgii BoŜego Ciała, całą trasę 
przemarszu wyściełano tatarakiem. W Tworogu nie 
było problemu, bo istniał duŜy staw, w którym rósł 
tatarak, lilie wodne i wiele innych roślin wodnych. 
Raz do roku w okresie święta zbierano Ŝniwo. 
Następnie łodziami zwoŜono tatarak na brzeg i dalej 
furmankami rozwoŜono go na trasę przemarszu. 
Zapach tataraku na ulicy, kwiatów na drzewach  
i mistyczne promienie słoneczne, które zazwyczaj 
towarzyszą procesji, dodawały splendoru tej 
uroczystości.  

W czasach panowania realnej komuny, tatarak 
musiał być zaraz po przemarszu sprzątany. Wszyscy 
uczestnicy procesji szli do domu na obiad, który po 
takim spacerze smakował lepiej; a  osoby które 
postawiły ołtarze na ulicy, były odpowiedzialne za 
sprzątnięcie tataraku.  

Po Soborze Watykańskim II Konferencja 
Episkopatu Polski zmodyfikowała 17.II.1967 r. 
obrzędy procesji BoŜego Ciała, wprowadzając  
w całej Polsce nowe modlitwy przy kaŜdym ołtarzu 
oraz czytania ewangelii tematycznie związane  
z Eucharystią. 

Fryderyk Zgodzaj  

 

Foto. Poduszka była symbolem godnej śmierci. 
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PAPIEROWE RÓśE 
 
13 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 

kurs bibułkarski. Zainteresowane panie pod okiem 
BoŜeny Wolwowicz i Urszuli Wieczorek poznawały 
tajniki tworzenia papierowych kompozycji 
kwiatowych. Zajęcia trwały kilka godzin poniewaŜ 
technika ta jest dosyć czasochłonna, jednak jej efekty 
są imponujące. Panie wróciły do domów  
z przepięknymi róŜami. 
 

DZIEŃ INWALIDY 
 
21 maja Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

nr 7 w Tworogu obchodziło Dzień Inwalidy. Z tej 
okazji w Kościele Parafialnym w Tworogu odbyła się 
uroczysta msza, którą odprawił ojciec Mazur. - Po 
mszy zorganizowaliśmy w sali budynku StraŜy 
PoŜarnej w Tworogu poczęstunek – mówi 
przewodnicząca Koła, Magdalena Łaszcz. Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź pojawił się na spotkaniu z 
Ŝyczeniami zdrowia i szczęscia. Tworoskie Koło 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów obecnie liczy  
98 członków. 
 

KURS FOTO, LEKCJA 2 –  
NIE PATRZ W OCZY 
 

Kontakt wzrokowy to praktycznie podstawa 
naszej codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Oczy 
są najwaŜniejszym elementem twarzy, który nasz 
mózg całkowicie automatycznie dostrzega, ocenia, 
interpretuje. Ale to, co dobre w rozmowie i naszych 
codziennych relacjach z ludźmi, jest bardzo 
szkodliwe podczas wykonywania fotografii. A oto 
konsekwencje : 

Widać wyraźnie, Ŝe fotografujący patrzał przez 
obiektyw w oczy, skutkiem czego znalazły się one w 
centrum kadru. PowyŜej spora ilość nieba, które nic 
nie wnosi do tej fotografii, za to nogi wszystkich 
stojących zostały poddane amputacji.  
 

Pamiętajmy: staramy się umieścić w kadrze całą 
postać. Nie patrzymy w oczy!  
 

To wymaga tylko i wyłącznie nieznacznego 
skierowania obiektywu w dół. W ogromnym 
uproszczeniu - „patrz w brzuch”. A oto efekt: 
 

Ćwiczenie na dziś: 
Wykonaj kilkanaście lub kilkadziesiąt (jeśli masz 
czas) fotografii stojących nieruchomo osób tak, aby 
całe znalazły się w kadrze. A później zrób to samo, 
ale tym razem osoby w ruchu (podczas rozmowy, 
zabawy). 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 

LETNIE PRZEDSZKOLE 
 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych informuje, Ŝe w lipcu dyŜurującym 
przedszkolem będzie przedszkole w Tworogu. 
Mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy Tworóg 
mogą zapisać swoje dzieci do dyŜurującego 
przedszkola: 

Gminne Przedszkole w Tworogu 
ul. Słowackiego 16 
tel. 032/ 285 73 51 

Dyrektor: mgr Irena Mrówka 
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KSIĄśKA: „MĘśCZYZNA KTÓRY POMYLIŁ śONĘ  
Z KAPELUSZEM”, OLIVER SACKS 
 

Jak to moŜliwe? Dla zdrowego człowieka pomylenie Ŝony z kapeluszem brzmi jak 
obietnica rozbicia namiotu na marsie, a jednak… Autor udowadnia, Ŝe nasz układ 
nerwowy jest pełen tajemnic. Z pozoru drobne uszkodzenia mogą doprowadzić do co 
najmniej zaskakujących stanów. 
 

KsiąŜka jest zbiorem opowiadań powstałych w oparciu o doświadczenia autora. 
Oliver Sacks, angielski neurolog i psychiatra podejmuje tematykę związaną  
z nauropsychologią i neurologią. Opowiada o najdziwniejszych, niewyobraŜalnych 
wręcz przypadkach. Opisuje historię człowieka, który nie rozróŜniał psa od 
przydroŜnego słupa, a Ŝony od kapelusza. Poznajemy kobietę, która nagle przestała 
odczuwać własne ciało, a wszystko przez zapalenie nerwów…   

 

MUZYKA: „MACHINES”, HETANE 
 

Są płyty dobre, które nam się podobają i takie, o których cięŜko nam się 
mówi, bo powalają. Jaka jest płyta Wrocławskiej formacji Hetane – Machines? 
Powalająca to mało powiedziane; ta płyta paraliŜuje. Jest naprawdę 
niepowtarzalna, zaskakująca, spokojna, a zarazem dzika i nietuzinkowa. To jedno 
z tych wydawnictw, które pojawiają się i przez lata są nie do zdeklasowania. 
Kiedyś ktoś spytał: z czym by porównać Hetane? Bardzo trudne pytanie, bo 
zespół jest absolutnie oryginalny. JeŜeli ktoś się upiera, to moŜna by mówić  
o trzech wpływach jakie słychać na tej płycie - są to: Bjork, Massive Attack  
i Depeche Mode. Spróbujmy jednak spojrzeć obiektywnie i znaleźć wady tej płyty. 
Chyba jest tylko jedna i tak do końca nie wiadomo czy na pewno. Jest to piosenka 
„Nienawidzimy” i to nie ze względu na samą warstwę muzyczną, a język.  

FILM: „ANIOŁY I DEMONY” 
 

Po komercyjnym sukcesie ksiąŜek Dona Browna, bardzo szybko na ekranach kin 
pojawiły się ich ekranizacje. Najpierw „Kod da Vinci”, a następnie „Anioły i demony”. 
Film, wyprodukowany z wielkim rozmachem obfituje w sceny akcji, które wciągają 
widza w wir tajemniczych morderstw o charakterze rytualnym. Mając do dyspozycji 
zaledwie kilka poszlak, bohaterowie starają się rozwinąć zagadkę i zdąŜyć przed 
kolejną egzekucją… 
 

Akcja filmu rozgrywa się w Rzymie, a pikanterii opowieści dodaje fakt, Ŝe ofiarami 
mordercy są główni kandydaci do tronu Piotrowego. Z pewnością ogromnym plusem 
filmu, a dla producentów wymarzonym wabikiem na widzów, jest gra Toma Hanksa, 
który wciela się w rolę profesora uniwersytetu Harvarda Roberta Langdona, znanego 
ze swojej wiedzy o symbolach. Profesor, ściągnięty do Rzymu przez tajne słuŜby 
Watykanu, ma pomóc odnaleźć uprowadzonych kardynałów. 
 

Takich i podobnych, a nawet jeszcze bardziej niezwykłych opowieści jest w zbiorze mnóstwo. Autor daje 
powody do zastanowienia się dlaczego postrzegamy świat w taki, a nie inny sposób. Co powoduje, Ŝe 
rozróŜniamy kolory, potrafimy nazywać, czy ruszać kończynami. Wszystko, co dla nas jest „oczywistą 
oczywistością”, tutaj nabiera nowego znaczenia. Staje się niezwykłą wyprawą w głąb człowieczeństwa, które, jak 
moŜna wywnioskować z lektury ksiąŜki, w duŜej mierze zaleŜy od układu nerwowego… Ksiązka godna 
polecenia czytelnikom o silnych nerwach. Pozycja stoi na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu.  
 

Opowieść zdaje się być przewidywalna, ale mimo dosyć schematycznej fabuły jest wiele zaskakujących  
i trzymających w napięciu momentów. Oczywiście wymagający odbiorca od razu zauwaŜy pewne braki  
i nieścisłości logiczne, próbując połączyć wszystkie wątki w jedną całość, odkryje sporo błędów. 
Prawdopodobnie jednak  celem produkcji nie było stworzenie w 100% realistycznego obrazu, a oddanie 
przygodowego klimatu ksiąŜki oraz atrakcyjnej scenerii wydarzeń. I to z pewnością się udało.   
 

OtóŜ cała płyta jest po angielsku i świetnie się tego słucha. Nagle wyrwany z kontekstu, pojawia się utwór 
polskojęzyczny. Niby nic w tym złego, ale wybija z klimatu. Płyta godna polecenia - mało powiedziane - płyta 
obowiązkowa dla wszystkich osób posiadających choć odrobinę wraŜliwości artystycznej. 
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TRENDY – PIĘKNE DŁONIE 
 

KaŜda z nas chciałaby mieć piękne, zadbane 
paznokcie. Nieprawidłowa dieta, źle zrobiony 
manicure, kontakt ze środkami zawierającymi 
detergenty powodują, Ŝe paznokcie stają się 
kruche, tracą blask i rozdwajają się. Jak zadbać  
o dłonie i paznokcie radzi Izabela Cogiel, 
absolwentka Kosmetologii WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Krakowie. 
 

Dłonie to najbardziej spracowana część naszego 
ciała. WyposaŜona przez naturę w niewielką ilość 
gruczołów łojowych i tkanki tłuszczowej, łatwo 
poddaje się agresywnemu działaniu czynników 
zewnętrznych, które osłabiają warstwę ochronną.  

 
Na dłoniach najwcześniej widać oznaki starzenia, 

a w wyglądzie paznokci odbija się stan naszego 
zdrowia. Wypielęgnowane i zadbane dłonie dają 
poczucie komfortu i dobre samopoczucie. Dlatego 
wymagają one systematycznego nawilŜania  
i natłuszczania oraz specjalnych zabiegów  
w gabinecie kosmetycznym. 
 
RADY: 
Myj ręce w letniej, nigdy w gorącej wodzie. UŜywaj 
mydeł bezzapachowych (np. glicerynowego) lub 
delikatnych preparatów myjących, które natłuszczają 
naskórek, a jednocześnie mają obojętne lub kwaśne 
pH. Po kaŜdym myciu wmasuj w dłonie krem do rąk. 
Warto mieć tubkę kremu w łazience, w pracy  
i w torebce, by korzystać z niego jak najczęściej.  
W ciągu dnia uŜywaj kremów o lŜejszej konsystencji - 
nawilŜających, a na noc bardziej tłustych – 
odŜywczych. Prace domowe wykonuj w gumowych 
rękawiczkach, uprzednio wsmaruj tłusty krem do rąk 
pod wpływem ciepłej wody bardzo dobrze się 
wchłonie. Raz na tydzień zrób piling enzymatyczny 
lub drobnoziarnisty - rozjaśni i wygładzi naskórek. 
Potem połóŜ grubszą warstwę kremu lub maskę 
odŜywczą, która dostarczy skórze wartościowych 
składników. Przez cały rok, a zwłaszcza latem uŜywaj 
kremów z wysokimi filtrami, które ochronią wraŜliwą 
skórę dłoni przed promieniami słonecznymi  
i przebarwieniami.  
 

Jeśli masz problem z nadmierną potliwością 
dłoni, stosuj kremy z dodatkiem mentolu, który 
przyjemnie odświeŜa i chłodzi. Sprawdzonym 
środkiem jest szałwia. MoŜna stosować ją w postaci 
herbatki, albo bezpośrednio na skórę jako kompres. 
Dobre są teŜ kąpiele w słabym roztworze octu 
owocowego (2 - 3 łyŜki na litr ciepłej wody) - 
powstrzymują pocenie. Popękaną, spierzchniętą 
skórę leczy masaŜ dłoni płynną witaminą A i E albo 
oliwa z oliwek wymieszana z sokiem z cytryny. NałóŜ 
na to warstwę kremu do rąk, aby działanie było 
dłuŜsze i efektywniejsze, na noc ubierz dłonie  
w bawełniane rękawiczki. Kąpiel w oliwie lub oleju 
słonecznikowym idealnie koi i zmiękcza spierzchniętą 
skórę na dłoniach oraz odŜywia łamliwe, 
rozdwajające się paznokcie bez połysku. 

Zanurz dłonie w miseczce z podgrzaną oliwą na 
15 – 20 minut, a następnie załóŜ na noc bawełniane 
rękawiczki. Szybkim sposobem na poprawienie 
wyglądu wysuszonej i chropowatej skóry dłoni jest 
nałoŜenie na niej grubej warstwy kremu odŜywczego, 
a następnie cienkich, jednorazowych rękawiczek  
z folii. Przykryj je na 15 minut ciepłym ręcznikiem lub 
poduszką elektryczną.   
 

Jeśli masz zniszczone dłonie, skorzystaj  
z zabiegów regenerujących w gabinecie 
kosmetycznym. 
 
MASAś DŁONI:  
Pobudza krąŜenie krwi, odświeŜa i regeneruje skórę. 
Wykonywany na bazie oleju jojoby, ze słodkich 
migdałów lub awokado z dodatkiem olejków 
eterycznych. Kosmetyczka przez kilkanaście minut 
masuje dłonie od koniuszków palców ku 
nadgarstkowi.  
 
KĄPIEL PARAFINOWA:  
Najpierw kosmetyczka złuszcza skórę pilingiem 
enzymatycznym, który rozpuszcza zgrubiałą warstwę 
naskórka. Potem wmasowuje w dłonie balsam 
nawilŜający i zanurza je w ciepłej parafinie rozgrzanej 
do 60-80 stopni C, która szczelnie je otula. Aby 
zatrzymać ciepło, kosmetyczka zakłada dwie pary 
rękawiczek - z folii i frotte. Po upływie 20 minut 
tworzy się skorupka, która po zdjęciu odsłania 
wygładzoną i odświeŜoną skórę.  
 
ZABIEGI KOSMETYCZNE ZWIĄZANE  
Z PAZNOKCIAMI:  
Paznokcie powinny być zawsze czyste i równo 
opiłowane. Myje się je specjalną miękką szczoteczką, 
a pielęgnuje stosując zabieg zwany manikiurem. 
Niewskazane jest częste zmienianie lakieru, 
poniewaŜ wymaga to częstego uŜywania zmywaczy, 
które są bardziej szkodliwe dla paznokci niŜ emalia  
i lakier. Aceton, znajdujący się w zmywaczu, ma 
działanie silnie wysuszające, powoduje łamliwość  
i kruchość paznokci. Istnieją równieŜ zmywacze nie 
zawierające acetonu oraz wzmacniające płytkę 
paznokciową, dzięki zawartości protein lub witamin  
w swoim składzie. W trosce o zdrowie paznokci 
przed nałoŜeniem emalii, szczególnie  
w intensywnych ciemnych kolorach, warto 
zabezpieczyć płytkę cienką warstwą lakieru 
podkładowego. Kondycję paznokcia znakomicie 
regenerują i wzmacniają teŜ lakiery i róŜnego rodzaju 
odŜywki  
 

Systematyczne malowanie paznokci zabezpiecza 
płytkę. Mitem jest niszcząca siła tipsów, to nieprawda 
dzięki nim paznokcie nie są naraŜone na 
uszkodzenia. Stałe wycinanie naskórka powoduje 
coraz szybsze jego odrastanie, dlatego korzystniej 
jest odsuwać brzegi naskórka za pomocą 
specjalnych przyrządów i płynów o odczynie 
zasadowym. 
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MIĘSKA RZECZ 
 

Myśliwy, łowca, zdobywca… Jeszcze nie tak 
dawno (w geologicznym zegarze naszej ludzkiej 
historii) głównym zajęciem przeciętnego osobnika 
rodzaju męskiego było przemierzanie codziennie 
wielu kilometrów w poszukiwaniu pokarmu, 
nieustanna walka z naturą, dzikimi zwierzętami 
tudzieŜ innymi osobnikami tej samej płci. Kosztowało 
to mnóstwo energii i nic dziwnego, Ŝe natura 
wyposaŜyła męŜczyzn w wydajne mechanizmy 
przetwarzania białkowych pokarmów w energię  
i niezbędne do Ŝycia mikroelementy. I niestety, tak 
nam juŜ zostało … Bowiem tempo zmian trybu Ŝycia 
wyprzedza mechanizmy ewolucyjne o co najmniej 
tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy lat. Natomiast 
nasze systemy trawienne nadal potrafią bardzo 
efektywnie pozyskiwać energię z poŜywienia i stale 
chomikują pokarm na potencjalne okresy głodu. Ma 
to katastrofalny wpływ na nasze zdrowie. Nasze 
organizmy nie potrafią sensownie zuŜyć tej ilości 
pokarmów, którą im dostarczamy. Skutkuje to 
oczywiście otyłością, nadmiernym obciąŜeniem 
układu trawienia i wieloma chorobami, wśród których 
cukrzyca i zawały serca to tylko te najbardziej znane. 

 
Jeść, aby Ŝyć zamieniliśmy na Ŝyć, aby jeść. Nie 

trzeba specjalnie udowadniać, Ŝe to właśnie 
męŜczyźni przedkładają konkretne, mięsne i bogate 
w węglowodany pokarmy nad mdłe warzywne sałatki 
czy owoce. To po prostu relikt dawnych czasów. Do 
tego dołoŜyć trzeba skłonność do napojów 
dozwolonych w zasadzie od lat 18-tu ze 
sztandarowym piwem na czele. A hasło grill plus 
wspomniany napój (rozpoczynający się na literę P) 
uruchamia mechanizm, który praktycznie wymyka się 
wszelkiej racjonalnej kontroli… 

 
I warto sobie z tego zdawać sprawę. 

Pamiętajmy, Ŝe jeŜeli chodzi o działanie naszego 
organizmu, to nie róŜnimy się wcale od naszych 
antenatów sprzed 10 tysięcy lat. No, moŜe jesteśmy 
bardziej ogoleni… Czy moŜna z tym coś zrobić?  
W dodatku pośrodku tego całego zabiegania, 
nieustannej walki, chociaŜ juŜ nie na pałki i noŜe? 
UwaŜam Ŝe tak i to całkiem sporo.  

 
Ruch fizyczny, to nasz absolutnie naturalny 

sposób funkcjonowania. Jesteśmy stworzeni do 
biegu, marszu, wspinaczki, walki fizycznej. Wystarczy 
skorzystać z tego i regularnie kultywować 
jakiekolwiek formy wysiłku fizycznego. Istnieje 
pogląd, Ŝe przynajmniej raz dziennie naleŜy się 
porządnie spocić. I wybierać naleŜy takie formy 
aktywności, które zmuszą do pracy wszystkie grupy 
mięśni. A jeŜeli uwielbiamy np. wyłącznie jazdę 
rowerem, to urozmaicić ją naleŜy ćwiczeniami górnej 
partii ciała. 
 

Lekkie niedoŜywienie to równieŜ naturalny stan. 
Kiedyś myśliwi spędzali całe dni na tropieniu zwierząt 
odŜywiając się przy tym zgoła symbolicznie. Dopiero 
po upolowaniu zdobyczy następowały krótki okresy 
 

sytości. Szacuje się, Ŝe współczesny męŜczyzna 
moŜe bez najmniejszego uszczerbku dla swego 
zdrowia zmniejszyć ilość zjadanego pokarmu o 30%. 
A najlepsza jest dieta, która dostarcza około 1500 
kcal dziennie, tyle tylko, Ŝe potrzeba kilku lat, aby 
organizm się do niej przyzwyczaił… 

 
Alkohol to dość draŜliwy temat. Oczywiście 

zalecane jest drastyczne ograniczenie ilości 
spoŜywanego C2H5OH, chociaŜ i tak nasze 
organizmy znacznie skuteczniej niŜ organizmy kobiet, 
potrafią go spalać i wydalać produkty tegoŜ spalenia. 
Kieliszek lub dwa, czerwonego wytrawnego wina 
dziennie to dawka, która w Ŝadnym wypadku nie 
powinna być przekraczana. A samo czerwone wino 
uwaŜa się za dość pozytywnie działający składnik 
naszego menu, niektóre diety wręcz zalecają 
wypijanie jednego kieliszka czerwonego wina 
wieczorem! Natomiast unikać naleŜy 
wysokoprocentowych alkoholi i piwa, które ma jeden 
z najwyŜszych indeksów glikemicznych. Natomiast, 
jeŜeli bez złocistego płynu z pianką nasze Ŝycie traci 
wszelki sens (bo traci…), to naleŜy wybierać raczej 
ciemniejsze gatunki piwa. Warto teŜ szukać napojów 
z małych browarów, gdzie produkowane jest ono  
w tradycyjny sposób, bowiem duŜe koncerny poprzez 
masową, szybką produkcję oraz pasteryzację 
całkowicie pozbawiają ten napój jakichkolwiek 
wartości odŜywczych. 

 
Krwisty befsztyk i wszelkie pokarmy białkowe 

są na ogół bardzo dobrze trawione przez męŜczyzn. 
JeŜeli jednak nie spalimy tego pokarmu poprzez 
intensywny ruch, to naleŜy ograniczyć ilość 
spoŜywanego białka. I bezwarunkowo trzeba zjadać 
co najmniej taką samą ilość surowych warzyw lub 
owoców (chociaŜ nie naleŜy łączyć mięsa z owocami, 
natomiast warzywa i owszem, jak najbardziej naleŜy 
spoŜywać razem z mięsem). 

 
Nś 18  - czyli NIE śRYJ PO 18-tej to z kolei 

najprostsza metoda odciąŜenia organizmu  
z nadmiernej ilości pokarmu. W praktyce dość trudno 
jej przestrzegać, szczególnie jeŜeli mamy zwyczaj 
chodzić spać np. około 24… Ale jako absolutne 
minimum naleŜy przyjąć, Ŝe nie jemy niczego co 
najmniej na 2-3 godziny przed pójściem spać. Warto 
równieŜ rano dać naszemu Ŝołądkowi nieco czasu, 
aby wszedł na normalne obroty. W praktyce dobrze 
jest spoŜywać pierwszy posiłek najwcześniej około  
1 godziny po przebudzeniu. 

 
Gorąco zachęcam do lektury kolejnych 

odcinków, w których pojawi się sporo bardzo 
konkretnych pomysłów na to jak zdrowo jeść, zdrowo 
spędzać czas i nie utracić przy tym nic z męskiej 
dumy. Korzystajmy równieŜ z informacji 
zamieszczanych w innych działach naszego pisma, 
bowiem znajdziemy tu informacje o ciekawych 
sposobach spędzania wolnego czasu, miejscach, 
które warto zobaczyć – czyli to, co wspaniale daje się 
połączyć ze zdrowym stylem Ŝycia. 

Piotr Gansiniec 
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SKĄD NA INWESTYCJE? 
 

Pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje to 
główna bolączka władz gminy. Z własnego 
budŜetu gmina nie jest w stanie pokryć nawet 
części planowanych remontów i budów. O środki 
moŜna ubiegać się w róŜnych instytucjach  
i funduszach, które rozdysponowują pieniądze 
unijne. Co jednak w przypadku, gdy i tam zaczyna 
brakować pieniędzy? O tym z władzami  
i mieszkańcami dyskutowali waŜni goście: 
Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Adam 
Stach, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
Andrzej Pilot, Zastępca Dyrektora Wydziału 
Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego – 
Artur Janosik. 
 

Tych wysokich rangą urzędników do Gminy 
Tworóg zaprosił Wójt Eugeniusz Gwóźdź. – Macie 
aktywnego Wójta, po 30 telefonie nie mogłem mu 
odmówić i przyjechałem – zaŜartował 
Wicemarszałek, Adam Stach. Goście najpierw 
spotkali się z władzami w Urzędzie Gminy, gdzie 
odbyła się rozmowa dotyczące dofinansowania 
budowy kanalizacji w Brynku, Tworogu i Kotach. 
 

NajwaŜniejszym jednak punktem wizyty było 
spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w 
Boruszowicach, dyrekcją, nauczycielami i rodzicami. 
Ich wielkim problemem jest brak sali gimnastycznej, 
dzieci ćwiczą w małym pomieszczeniu, które 
sąsiaduje z salami lekcyjnymi. Tu nie moŜna ćwiczyć, 
nie mamy na to miejsca – tłumaczyła przed 
Wicemarszałkiem Karolina, uczennica Szkoły. 
Natalka z klasy II dodała, Ŝe dzieciom uczącym się  
w klasie obok trudno się skupić z powodu hałasu. 

 
Wójt Gminy wytłumaczył, Ŝe Urząd Gminy starał 

się o pozyskanie środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 
8.2. „Infrastruktura edukacyjna”. Dofinansowania nie 
przyznano z powodu braku pieniędzy. Obecnie 
Gmina stara się o przyznanie pieniędzy  
z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. JuŜ teraz do starań włączył się 
poseł Tomasz Głogowski, który prowadzi rozmowy  
w Ministerstwie. 

 
Jednym z warunków, jakie stawia Ministerstwo 

Sportu dla gmin starających się o środki na budowę 
budynków sportowych jest brak ogólnodostępnej  
i pełnowymiarowej sali sportowej. Na terenie naszej 
gminy sala znajduje się w Brynku przy Technikum 
Leśnym. Jej właścicielem jest Starostwo Powiatowe, 
które wynajmuje ją gminie za opłatą. Czy moŜna taką 
salę nazwać ogólnodostępną? 

Władze Gminy są przekonane, Ŝe nie, dlatego 
Urząd Gminy wystąpił do ministerstwa z prośbą  
o odstępstwo od tego warunku. Jeśli ministerstwo 
przychyli się do prośby, to Gmina Tworóg moŜe się 
starać o dofinansowanie w wysokości 60% do 
budowy sali sportowej w Boruszowicach. Całkowity 
koszt inwestycji to 2.536.643,00 zł, z czego 40% 
Gmina musi zapewnić zaciągając kredyt komercyjny. 
Obawiam się, Ŝe rozpoczęcie inwestycji bez 
dofinansowania z innych źródeł zablokuje inne 
zaplanowane działania na przykład budowę 
kanalizacji – mówił w Boruszowicach Wójt Gminy -
Dlatego właśnie zaprosiliśmy Wicemarszałka by 
poparł nasze starania. 
 

Goście na własne oczy mogli zobaczyć ruinę 
budynku, który jeszcze 2 lata temu słuŜył dzieciom 
jako sala do zajęć sportowych. Z powodu złego stanu 
i zagroŜenia, jakie stanowił dla dzieci, został 
zamknięty. Lepiej, gdybym nie zobaczył nic, niŜ to, co 
zobaczyłem tu – skomentował Andrzej Pilot. Jako 
przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zadeklarował formę 
pomocy w formie poŜyczki, którą moŜna umorzyć do 
50% kwoty na zadanie proekologiczne na przykład 
termomodernizację budynku szkoły.  
 

Wicemarszałek poinformował zebranych, Ŝe  
w całym województwie śląskim jest tylko 8 gmin,  
w których dzieci nie mają warunków do ćwiczeń na 
normalnej sali gimnastycznej. Władzom województwa 
zaleŜy by jeszcze w tym roku we wszystkich tych 
gminach ruszyły prace inwestycyjne. Przyjechaliśmy 
Państwa uspokoić, o was nie zapomnieliśmy – 
powiedział Adam Stach.  
 

Dzieci z Boruszowickiej szkoły wręczyły gościom 
własnoręcznie wykonane prezenty i poŜegnały gości 
z nową nadzieją na pozytywne rozwiązanie ich 
problemu. 
 

Foto. Wicemarszałek Adam Stach otrzymał w prezencie portret 
patrona szkoły Jana Pawła II, namalowany przez emerytowaną 

nauczycielkę. 
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będą mieli jeszcze okazję gościć uczniów wraz  
z opiekunami ze szkoły duńskiej. 

    Hanna Pawełczyk 
 

WSZECHSTRONNIE 
UZDOLNIENI GIMNAZJALIŚCI 
  

To, Ŝe w ostatnim czasie nie informowaliśmy 
Was na bieŜąco o osiągnięciach naszych 
gimnazjalistów, nie znaczy, Ŝe tych osiągnięć nie 
ma. Wręcz przeciwnie. Ogromna pochwała naleŜy się 
wszystkim, którzy reprezentowali naszą szkołę w IX 
juŜ konkursie recytatorskim, który rok rocznie odbywa 
się w naszej szkole. W tym roku przedstawicielom 
naszej szkoły nie udało się zająć pierwszych miejsc 
(jak to miało miejsce w latach poprzednich) - jak 
widać rośnie nam konkurencja. Warto jednak 
wspomnieć o sukcesie Justyny Cesarz z kl.3 A, która 
uratowała honor szkoły, otrzymując wyróŜnienie. 
  

Dwie uczennice naszej szkoły: Julia Swoboda  
(II B) i Klaudia Szostak (III D) realizowały się równieŜ 
na scenie Powiatowego Domu Kultury w Tarnowskich 
Górach podczas etapu rejonowego Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego Mały OKR. Na szczególną 
uwagę zasługują kolejne osiągnięcia uczennicy klasy 
III D,  Kingi Gratzke która po raz wtóry pokazała,Ŝe 
nie ma sobie równych, jeŜeli chodzi o ortografię. 
Nasza koleŜanka wygrała bowiem Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny zdobywając Złote Pióro 
Starosty Tarnogórskiego. Uczestniczyła równieŜ  
w Ogólnopolskim Konkursie Liga Ortograficzna, 
reprezentując nasza szkołę w finale wojewódzkim. 
 

Na koniec najgorętsze informacje. Nie kto inny 
jak wyŜej wymieniona Kinga Gratzke została 
laureatką XXV Konkursu Literackiej Twórczości 
Dzieci i MłodzieŜy w Słupsku. Publikowane juŜ  
w szkolnej gazecie Gi…Miś wiersze Kingi okazały się 
jednymi z najlepszych spośród około 9 tysięcy 
tekstów nadesłanych na konkurs z całej Polski. 
Nasza koleŜanka została zaproszona na uroczyste 
rozdanie nagród, które odbędzie się w Polskiej 
Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Miejmy 
nadzieję, Ŝe osobiście odbierze nagrodę,  
a w przyszłości, Ŝyczymy kolejnych literackich 
sukcesów. 
 

W ostatnich dniach odnotowaliśmy kolejny 
artystyczny sukces. Uczniowie klasy II b uczestniczyli 
w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych  
w Tarnogórskim Centrum Kultury, gdzie w kategorii 
zespołów teatralnych otrzymali II miejsce. RównieŜ  
II miejsce w tym samym konkursie zajęły dziewczęta 
z zespołu tanecznego. MoŜemy teŜ poszczycić się 
sukcesem w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Nasz 
kolega, Krzysztof Kozłowski z kl. III B, został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Dzięki 
temu Krzysztof był zwolniony z egzaminu 
gimnazjalnego w części matematyczno - 
przyrodniczej.  

Klaudia Szostak z klasy III D 

SOCRATES COMENIUS 
 

W dniach 11-17 maja nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, w ramach projektu 
Socrates Comenius wyjechali na ostatnie, 
podsumowujące spotkanie do Hiszpanii. W spotkaniu 
tym uczestniczyli, prócz naszej szkoły, 
przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział  
w projekcie - z Hiszpanii, Danii, Słowacji, Finlandii  
i Włoch. Celem projektu, którego nazwa brzmi 
Discover The European Regions była promocja 
wybranych regionów świata. Nasza szkoła 
promowała Śląsk, Finlandia - Laponię, Dania region 
Odense, Hiszpania - Galicję, a Słowacja - Region 
Nitry. Zgodnie z programem projektu w wyjazdach 
uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. W czasie 
wyjazdu omówiono projekt oraz wyznaczono zadania 
na ostatnie dwa miesiące jego realizacji. Opracowany 
został takŜe raport końcowy, który składany będzie  
w Agencjach Narodowych wszystkich krajów. 
 

W czasie wyjazdu nauczyciele mieli moŜliwość 
uczestniczenia w zajęciach w szkole hiszpańskiej, 
brali teŜ udział w Festiwalu Galicja, 
przygotowywanym przez nauczycieli, rodziców  
i uczniów, gdzie przedstawiciele kaŜdej ze szkół 
uczyli piosenek związanych z własnym regionem. 
Nasi nauczyciele z powodzeniem uczyli 
obcokrajowców piosenki Karolinka, choć nie obyło się 
bez problemów przy śpiewaniu słów „poszła  
i z flaszeczką wina”. Wszyscy uczestnicy zwiedzili teŜ 
znane miejsce pielgrzymek - Santiago di 
Compostella. 
 

W czasie ostatniego spotkania nie zabrakło 
emocji i wzruszeń, gdyŜ w ciągu trzech lat nawiązało 
się wiele kontaktów i przyjaźni, które na pewno 
zaowocują jeszcze nie raz. Trafne więc były słowa 
koordynatora projektu - Hiszpana - Paulina Iglesiasa, 
który podsumowując projekt powiedział: We 
wszystkich projektach waŜne są zadania, ale 
najwaŜniejsi są ludzie, którzy w nich uczestniczą. 
Wspólne działania zaowocowały powstaniem strony 
internetowej projektu: 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

centros.edu.xunta.es/ceipdebelesar/webantiga/di
scover/index.htm 
 
Zachęcamy wszystkich do jej odwiedzenia  
i obejrzenia efektów 3-letniej pracy. Nasi uczniowie 
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W ramach realizowanego w naszej Gminie 
projektu Filary wiedzy i umiejętności we 
współczesnym świecie z perspektywy mieszkańca 
Gminy Tworóg, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 11 maja odbyła się w naszej szkole 
bezpłatna prezentacja dla rodziców i nauczycieli Jak 
zwiększać skuteczność uczenia się dzieci i młodzieŜy 
oraz w jaki sposób wspierać, kontrolować  
i motywować dzieci i młodzieŜ do nauki. W ramach 
projektu 21 maja nauczyciele szkół naszej Gminy 
brali udział w cyklu wykładów Aktywne uczenie, będą 
teŜ w najbliŜszym czasie uczestniczyć w serii 
warsztatów metodycznych. 
 

6 maja odbył się w naszej szkole Festiwal KsiąŜki 
pod hasłem Spotkanie z Brzechwą. Jest to juŜ 
impreza cykliczna, która w tym roku przeprowadzona 
była czwarty raz. Organizatorami imprezy były: 
nauczyciel bibliotekarz SP w Tworogu - Beata Janiga 
oraz nauczyciele: Hanna Pawełczyk, Anna Lipka - 
Zanozik i Lucyna Maroń. KaŜda klasa miała za 
zadanie przygotować krótką prezentację wybranego 
tekstu Jana Brzechwy. Jury w składzie: Beata 
Kobędza z Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu, 
Tadeusz Góralczyk oraz Lucyna Maroń przyznawało 
nagrody w dwóch kategoriach: młodszej - kl. I-III  
i starszej – kl. IV - VI. W grupie młodszej I miejsce 
zajęła kl. I B za wiersz Leń, II miejsce kl. I A za 
wiersz Pomidor, III miejsce kl. III B za tekst Grzebień 
i szczotka. W grupie starszej I miejsce zdobyła kl. IV 
B za tekst Włos, II miejsce kl. V A za wiersz Sójka, III 
miejsce V B za tekst Pali się. W ramach Festiwalu 
został ogłoszony konkurs plastyczny na ilustrację do 
tekstów Jana Brzechwy. I miejsce zdobyła Sandra 
Plewnia z kl. III A, która wykonała ilustrację do 
wiersza Kaczka dziwaczka, II miejsce - Alicja Marzec 
z kl. II B, która zilustrowała tekst Tańcowała igła  
z nitką, III miejsce Sara Witek z kl. III A za pracę Na 
straganie. Prace uczniów moŜna było obejrzeć na 
specjalnie zorganizowanej wystawie. Oprócz prac 
plastycznych uczniowie mogli obejrzeć jeszcze dwie 
wystawy: I - dotyczącą twórczości J. Brzechwy, II - 
plebiscytu na ulubioną ksiąŜkę, który został 
ogłoszony kilka dni przed imprezą. Nie tylko 
uczniowie wykazali się znajomością tekstów autora, 
swoje prezentacje przedstawili teŜ nauczyciele.  

MAMY BARDZO ZDOLNE 
DZIECI 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach w październiku przystąpiła do 
projektu „Szkoła bez przemocy”. Szczegółowy 
program pracy w ramach projektu obejmował pracę  
z dziećmi zdolnymi. W szkole działają róŜnorodne 
kółka zainteresowań (artystyczne, sportowe  
i przedmiotowe). W trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz 
podczas zajęć świetlicy socjoterapeutycznej 
uczniowie na bieŜąco doskonalą swoje umiejętności, 
poznają swoje mocne strony, wzmacniają poczucie 
własnej wartości oraz motywację do rozwoju 
osobistego, a takŜe poszerzają i rozwijają swoje 
zainteresowania.  

 
Efektem końcowym tych działań jest 

uczestnictwo naszych dzieci w licznych konkursach  
i przeglądach artystycznych. Miniony miesiąc był 
szczególnie obfity w imprezy o charakterze 
artystycznym. Nasi wychowankowie oraz dzieci  
z Gminnego Przedszkola w Boruszowicach 
uczestniczyli w VII Festiwalu Ekspresji Dziecięcej. 

 
Przedszkolaki i uczniowie dostarczyli na Festiwal 

wiele prac literackich (wiersze, baśnie i opowiadania) 
oraz plastycznych. Prace plastyczne dzieci 
młodszych: Madzi Brol, Moniki Pradler, Julii Mundzik 
(przedszkolaków z Boruszowic) oraz Urszuli 
Gołkowskiej i Natalii Lutostańskiej (uczennic kl. II 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach) zostały wyróŜnione  
i zaprezentowane na wystawie festiwalowej, którą 
moŜna oglądać w Bytomskim Centrum Kultury. 
WyróŜniono teŜ  poezję Marty Opary, której wiersze 
zamieszczono w festiwalowym tomiku wierszy. 
 

Dzieci starsze- kl. V - boruszowickiej szkoły pod 
kierunkiem p. Nowickiej i p. Gołkowskiej wystawiły na 
deskach teatru Ateneum w Katowicach musicalową 
sztukę pt.: „Kopciuszek Nowej Ery”. Młodzi aktorzy 
zostali szczególnie docenieni za zaprezentowane 
wątki komediowe oraz umiejętności i wokalno- 
taneczne. Nasza szkoła uczestniczyła równieŜ  
w XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych. Zespoły: teatralny pod 
opieką p. Małgorzaty Nowickiej i taneczny pod opieką 
p. Aleksandry Gołkowskiej zdobyły wyróŜnienie, 
natomiast zespoły: regionalny pod kierunkiem p. 
Elwiry Ecler i wokalny pod kierunkiem p. Weroniki 
Zyzik otrzymały podziękowania za szczególny udział 
w konkursie. 
 

Obecnie zespoły artystyczne działające w naszej 
placówce przygotowują się do występów, które 
odbędą się podczas Festynu Rodzinnego  
w Boruszowicach 6 czerwca 2009r.   

 
Aleksandra Gołkowska 

Małgorzata Nowicka 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

Foto. Zdjęcie wykonała: Jadwiga Pawelak. 
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WĘDKARSTWO – SPORT CZY 
HOBBY? 
 

Przeciętnemu laikowi łowienie ryb kojarzy się 
raczej z hobby i pewną formą wypoczynku, ale czy 
tak jest na pewno? Moi rozmówcy: Pan Romuald 
Skrzypiec Prezes Koła nr 116 przy Nadleśnictwie 
Brynek jak i Pan Robert Dądela Instruktor młodzieŜy 
ukazali mi nieco inny obraz wędkarstwa, a tym 
samym potwierdzili, Ŝe nie dla wszystkich jest to 
wyłącznie forma spędzania wolnego czasu. 
 

Jak juŜ wspomniałem, łowienie ryb kojarzy się 
wręcz z piknikowym klimatem, czyli zbiornik wodny i 
grupa osób łowiąca w spokoju ryby. To nie do końca 
prawda. Członkowie koła wędkarskiego są 
zobowiązani do dbania o zbiornik,  
z którego korzystają; w naszej gminie to popularnie 
nazywany „zalew” Brynek–Brzeźnica. Przed 
rozpoczęciem sezonu, czyli po pierwszych odwilŜach 
zbiornik jest starannie przygotowywany tak, aby mógł 
słuŜyć do pierwszych mrozów. Koło wędkarskie nie 
ogranicza swoich obowiązków tylko do hodowli  
i dbania o ryby. Zajmują się równieŜ ptactwem 
wodnym jak i co ciekawe bobrami i wydrami, czyli 
wszystkimi mieszkańcami i uŜytkownikami zalewu. 
 

Nasze koło stało się niezwykle aktywne. Bogaty 
plan zajęć Szkółki Wędkarskiej na sezon 2009 jest 
naprawdę imponujący. Nie mniej interesujące są 
zajęcia Sekcji Spławikowej i Spinningowej, które 
rozpoczęły się 7 marca, a kończą 12 września. 
Pomimo, iŜ praca z młodzieŜą w naszej gminie 
dopiero co się rozwija, to juŜ moŜna się pochwalić 
niemałymi sukcesami, jak zajęcie 7 miejsca przez 
Mateusza Janika w Eliminacjach  rejonu pierwszego  
i zakwalifikowanie się do finału, w którym zajął 10 
miejsce. Ale właśnie, na czym polega sportowy 
charakter wędkowania? Ogólnie rzecz biorąc zawody 
odbywają się np. z brzegu i liczona jest suma wagi 
złowionych ryb (oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich wymiarów ochronnych). Takie zawody to 
wcale nie błahostka. Czas ich trwania to około trzy 
godzin, a Ŝeby osiągnąć jakikolwiek sukces naleŜy 
wykazać się niezwykłą techniką. 
 

Jak wygląda struktura naszego koła? OtóŜ 
Prezesem jest juŜ wspomniany Pan Romuald 
Skrzypiec, wiceprezesem jest Pan Szczepan 
śelosko, skarbnikiem Roman Maleska, instruktorem 
młodzieŜy Pan Robert Dądela, członkami są panowie 
Joachim Grzesiek i Józef Jonecko. Działalność 
takiego koła ma charakter niedochodowy, pomimo, 
Ŝe jest finansowana przez Urząd Gminy jak  
i sponsorów w postaci ZUK Tworóg, Banku 
Spółdzielczego w Tworogu, a takŜe sołectwa i Pana 
Mirosława Redisza. 

Większość środków pochłania sprzęt, którym 
dysponuje Koło jak i opłaty. Pomimo charakteru 
społecznego zainteresowanie jest spore, co cieszy - 
wśród młodzieŜy równieŜ. Istnieje Szkółka 
MłodzieŜowa, która dzieli się na kadetów, czyli dzieci 
i młodzieŜ w wieku od 8 – 14 lat, juniorów 15 – 21 lat 
i młodzieŜ 21 – 25 i tutaj mogą wstąpić osoby 
niezrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim. 
Oprócz tego jest Sekcja Spinningowa i Spławikowa, 
do której mogą wstąpić tylko członkowie PZW. 
Oczywiście Koło Wędkarskie numer 116 zachęca 
wszystkich chętnych do współpracy i wstąpienia  
w ich szeregi, bo warto. MoŜna w wędkarstwie 
osiągnąć bardzo wiele - szczególnie, jeśli chodzi  
o sportowy charakter tego zajęcia. Zaczynając od 
Mistrzostw Koła, poprzez Mistrzostwa Okręgu  
i Mistrzostwa Polski aŜ po Mistrzostwa Europy oraz 
Świata. NaleŜy mieć jednak świadomość 
obowiązków, jakie na nas czekają. 
 

Jak to często bywa w sporcie czy teŜ  
w hobby dyscyplina ta wiąŜe się z koniecznością 
posiadania pewnego rodzaju sprzętu oraz z opłatami. 
Jeśli chodzi o koła wędkarskie nie są to naprawdę 
wielkie koszty, a sprzętem przynajmniej dla 
początkujących wędkarzy dysponuje Koło.  
 

Damian Potempa 
 

SPORT W SP TWORÓG 
Sportowych osiągnięć uczniów naszej szkoły 

ciąg dalszy:  
5 maja w Krupskim Młynie odbył się finał grupowy 
piłki noŜnej, w którym I miejsce zdobyli uczniowie 
naszej szkoły. 
8 maja nasza szkoła była organizatorem finału 
grupowego powiatu tarnogórskiego. Nasi chłopcy 
zajęli II miejsce. 
11 maja byliśmy organizatorami Powiatowego 
Finału Czwórboju L-a. W zawodach udział wzięły 
druŜyny z Kalet, Radzionkowa, Krupskiego Młyna  
i Potępy. Zarówno dziewczyny, jak i chłopcy z SP 
Tworóg zajęli I miejsca i awansowali do finału 
rejonu tarnogórsko - lublinieckiego. 
 

SPORT 


