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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ZAPRASZAMY NA 
KONCERT 

W piątek 15 czerwca o godz. 18-tej 
w auli Technikum Leśnego  
w Brynku odbędzie się koncert 
laureatów Pierwszego 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Wiosennej „BASZTY 
2012". Organizatorzy zapraszają na 
to wydarzenie wszystkich 
mieszkańców gminy.  

Celem festiwalu jest umożliwienie 
rozwijania talentów muzycznych 
młodzieży, wymiana pomysłów  
i doświadczeń w zakresie 
upowszechniania muzyki, śpiewu, 
gry na instrumentach. Uczestnikami 
będzie młodzież szkół leśnych. 
Serdecznie zapraszamy! 
 

OGŁOSZENIE 

Zakład Usług Komunalnych  
w Tworogu informuje, że istnieje 
możliwość przyjmowania szyb 
okiennych, opon i zużytego sprzętu 
RTV-AGD na terenie bazy zakładu. 
Zainteresowani proszeni są  
o kontakt: 32 284-67-93. 

 

Wakacje tuż, tuż, a sezon imprez plenerowych  
i niezapomnianych wycieczek już się zaczął. 

Zobacz w „TWG Kurierze” jak można spędzać 
wolny czas. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Ustawa "śmieciowa" 
PRAWNIKEEEEEEEEEEEE.EEEEEE..str.5 
- Poręczenie pożyczki 
- Jedziesz na wczasy? Pomyśl o swoim bezpieczeństwie... 
finansowym! 
HOBBYSTAEEEEEEEEEEEE.EEEEE..str.6 
- Z nieba na ziemię 
- Sezon letni rozpoczęty 
POD LUPĄEEEEEEEEEEEEEEEEE.Estr.8 
- Od ziarenka do bochenka 
- Sto lat dla KGW! 
KULTURALNIEEEEEEEEEEEEEEEE.Estr.9 
- Tydzień bibliotek w gminie Tworóg 
- Było o co walczyć 
- Znawcy Księgi Rodzaju 
- Kremówki z Wadowic 
- Ekologiczne kino 
- Nie ma dzieci - są ludzie 
- Z Comeniusem do Hiszpanii - wspomnienie uczniów 
- Dzień Dziecka po śląsku 
- Nowalijki - jeść czy nie? 
NA BIEŻĄCOEEEEEEEEEEEEE.EEE.str.13 
- Sportowe dni Tworoga i jubileusz Sparty 
- 998, czyli ratujemy i uczymy ratować z OSP w Tworogu 
- Komisariat nad rzeką 
- Jest coraz lepiej 
- Festyn rodzinny 
- Koło Emerytów w trasie 
- Indywidualne mistrzostwa polskiej federacji niesłyszących 
w lekkoatletyce 
- Konkurs przyrodniczo-leśny 
- Zakończenie Gimnazjady 
- Muśnięcie lata 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny, już 51, numer naszego 
miesięcznika. Tym razem możecie przeczytać 
o jubileuszach: LKS „Sparty” i Koła Gospodyń Wiejskich 
z Tworoga. Z okazji okrągłych rocznic istnienia tych 
organizacji, piszemy o ich historii.  

W dziale „Hobbysta” poznacie niezwykłą kobietę, która 
choć nie ma skrzydeł, potrafi latać. Dowiecie się również 
dlaczego warto odwiedzić brynkowską „Brzeźnicę”. 
Polecamy tekst mieszkanki naszej gminy, która wyjaśnia 
na co uważać, kupując i jedząc smaczne nowalijki. 

Piszemy także o ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, 
w którego obchody włączyła się tworoska biblioteka. Poza 
tym wspominamy wycieczki, na jakie wybrało się młode 
pokolenie i te trochę starsze, czyli uczniowie i emeryci.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKCJA 
Marta Kobędza-Krain – redaktor naczelna (wz.) 

Grażyna Chmiel – redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – redaktor terenowy 
Paulina Kobędza-Sito – korekta 

KREACJA 
Łukasz Krain – dyrektor kreatywny 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Marta Głuch, Hanna Pawełczyk, Kalina Pilc, Filip Szeląg, 

Elżbieta Zawartka, Wiktoria Ziaja 
WYDAWCA 

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

DRUK 
TextPartner 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
ZOSTAŃ UCZNIEM 
GASTRONOMIKA! 

Przed gimnazjalistami z III klas czas na podjęcie 
trudnej decyzji o wyborze dalszego kierunku 
kształcenia. Chciałabym scharakteryzować ofertę 
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
w Tarnowskich Górach, szkoły z ponad 65-letnią 
tradycją. Wraz z nowym rokiem szkolnym pojawi się 
wiele nowości. Reforma szkolnictwa, która w roku 
szkolnym 2012/2013 wkracza do szkół średnich 
wymusiła szereg zmian nie tylko w programach 
nauczania, ale również w rodzajach zawodów. 

Kształcimy w zawodach, których cechą wspólną jest 
produkcja żywności i obsługa klientów w zakładach 
gastronomicznych i hotelach oraz na wycieczkach.  
W naszym Zespole można wybrać zawód na poziomie 
szkoły średniej, czyli technikum, gdzie nauka trwa 4 lata. 
Są to: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. Zwracam 
szczególną uwagę na technika żywienia i usług 
gastronomicznych. Jest to nowy zawód, który powstał  
z połączenia trzech zawodów na poziomie technikum: 
technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika 
organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. 
Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły 
konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent 
tego kierunku kształcenia był bardziej wszechstronny  
i przystosowany do wymagań pracodawców oraz klientów, 
a tym samym miał większe szanse na zatrudnienie.  

Nowości czekają również na zainteresowanych zasadniczą 
szkołą zawodową. Od roku szkolnego 2012/2013 
wszystkie zawodówki są 3-letnie. W Gastronomiku 
gimnazjalista ma do wyboru następujące zawody: piekarz, 
cukiernik, rzeźnik oraz kucharz. Dla trzech pierwszych 
zawodów  uczeń musi sam poszukać zakładu w którym 
będzie odbywać praktykę zawodową i po podpisaniu 
umowy uzyska status pracownika młodocianego.  
Z najważniejszych przywilejów pracownika młodocianego 
należy wymienić: otrzymywanie wynagrodzenia za pracę 
wykonaną na praktyce, odprowadzanie składki na 
ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne przez pracodawcę, 
u którego jest zatrudniony, wliczenie okresu nauki do stażu 
pracy. Uczniowie nie mają większych problemów ze 
znalezieniem zakładów w celu odbycia praktyki. Jeżeli 
takie by wystąpiły, szkoła dysponuje odpowiednim 
wykazem. Jeżeli absolwent gimnazjum zdecyduje się na 
wybór zawodu kucharza, to praktykę ma zapewnioną  
w świeżo wyremontowanym warsztacie szkolnym. 
Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki 
poszczególnych zawodów, warunki rekrutacji, wiele 
ciekawych fotek z życia szkoły oraz osiągnięć uczniów na 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych znajdziecie na 
naszej stronie internetowej: www.zsghtg.pl. 

Elżbieta Zawartka 

 

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze w tekście „Śladami 
budowniczego” napisaliśmy, że ks. Nicolaus Knossalla 
zasłynął jako budowniczy kościołów Polsce. Tymczasem 
należało napisać „budowniczy kościołów na terenie 
dzisiejszej Polski”, ponieważ na początku XX w. tereny na 
jakich działał ksiądz należały do Niemiec. 
Za nieścisłość przepraszamy.  

redakcja TWG Kuriera

ŚPIEWAJĄC PO NIEMIECKU 

14 maja uczniowie SP w Tworogu wzięli udział w VIII 
Rejonowym Festiwalu Piosenki Niemieckiej, który odbył się 
w Poniszowicach. Celem konkursu było promowanie 
młodych talentów oraz popularyzacja języka i kultury 
niemieckiej jako składnika wielokulturowej tradycji śląskiej.  

Duet, czyli Faustyna Chmielewska i Maciej Badura (II b), 
zajął II miejsce. Z kolei zespół „Die Zauberer” [w składzie: 
Agnieszka Hyla, Daria Imach, Kinga Koza, Weronika 
Burda, Aleksandra Mazur, Antonina Osadnik, Maria 
Jańczuk, Natalia Strzelczyk, Tatiana Śliwakowska, Patryk 
Mandla (Ib), Tomasz Popławski (Ia)] – III miejsce. Uczniów 
przygotowała nauczycielka języka niemieckiego – Anna 
Wasilewska. 
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XIX sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 7 maja 2012r.: 

 – Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych 
zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z 
pomocy społecznej będących w zakresie zadań 
własnych gminy, realizowanych w formie usług, pomocy 
rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 
zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych 
pod warunkiem zwrotu (Uchwała nr XIX/152/2012). 

 – Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 
2011 (Uchwała nr XIX/153/2012).  

 – Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok GOK Tworóg (Uchwała  
nr XIX/154/2012).  

 – Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Tworóg (Uchwała  
nr XIX/155/2012).  

 – Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości (Uchwała  
nr XIX/156/2012).  

 – Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zbycia 
nieruchomości gminnej zabudowanej (Uchwała  
nr XIX/157/2012).  

 – Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części 
działki nr 1137/175 k.m.7 położonej w Tworogu  
w rejonie ul. Renarda, na okres 10 lat (Uchwała  
nr XIX/158/2012).  

 – Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg  
w 2012 roku, przyjętego uchwałą Nr XVII/135/2012 
Rady Gminy Tworóg z dnia 27 lutego 2012r. (Uchwała 
nr XIX/159/2012). 

 – Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zatwierdzonego 
programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012 (Uchwała nr XIX/160/2012). 

 – Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 
2012 (Uchwała nr XIX/161/2012). 

 

USTAWA „ŚMIECIOWA”  

Od 1 stycznia 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe 
regulaminy utrzymania porządku i czystości na terenie 
gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane do 
podjęcia uchwał w sprawie stawek opłat, 
szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru 
deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Już 
dzisiaj warto zainteresować się tematem, bo nowa 
ustawa „śmieciowa” oznacza zmiany nie tylko dla 
gminy, ale również jej mieszkańców.  

Od 1 stycznia tego roku, kiedy weszła w życie nowa 
ustawa, gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, 
że nowy system ma zacząć działać najpóźniej 1 lipca 2013 
r. Zmiany polegają głównie na przejęciu przez gminę 
odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat dla 
mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

Dla przeciętnego mieszkańca będzie to oznaczać: 
– odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę (opłata będzie 
zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku 
i unieszkodliwienia), 
– niższe rachunki dla osób segregujących śmieci, 
– brak konieczności zawierania samodzielnie umów 
z firmą zajmującą się wywozem odpadów, 
bo zajmie się tym gmina.  

Kto się zajmie wywozem śmieci? 
To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, 
który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. 
Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez 
poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą 
jednak zdecydować, że umowy na odbieranie odpadów 
będą zawierały firmy działające na jej terenie.  
 
Obowiązki mieszkańców: 
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,
– ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy,
– złożenie do wójta deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych – termin dotyczy 
okresu po wprowadzeniu nowego systemu na terenie 
gminy, datę złożenia pierwszej deklaracji przed 
wprowadzeniem nowego systemu określi rada gminy na 
drodze uchwały).   

Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi przed 30 czerwca 2013 r. 
mieszkańcy mają wybór. Mogą korzystać z systemu 
gminnego (wskazane rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady – warunki rozwiązania 
dotychczasowej umowy powinny być zapisane w umowie) 
lub korzystać z dotychczasowej umowy.  
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KURIER PRAWNIK 
PORĘCZENIE POŻYCZKI 
 
Witam, 
jakiś czas temu podżyrowałam pożyczkę mojemu 
znajomemu. Jak się potem okazało znajomy nie spłacił 
zadłużenia i wyjechał za granicę. Obecnie bank 
domaga się ode mnie zapłaty. Jaka jest moja sytuacja 
prawna? 
 
Żyrant to potoczne określenie poręczyciela. Poręczenie 
oznacza zobowiązanie się do spłaty zadłużenia  
w wypadku, gdyby dłużnik swojego zobowiązania 
względem wierzyciela nie wykonał. Jeżeli zatem 
pożyczkobiorca nie spłaca w terminie pożyczki, 
pożyczkodawca może zwrócić się do poręczyciela  
z żądaniem odpowiedniej zapłaty. Poręczyciel odpowiada 
tak jak współdłużnik solidarny.  

W sytuacji autorki listu oznacza to, że bank ma prawo 
zażądać spłaty całego zadłużenia od żyranta. Bank musi 
wykazać tylko opóźnienie w spełnieniu świadczenia ze 
strony dłużnika głównego. Niestety, poręczyciel będzie 
musiał spełnić żądanie banku. Musi pamiętać o tym, że 
przysługuje mu roszczenie regresowe do dłużnika 
głównego. Po zapłacie na rzecz banku może domagać się 
od znajomego, któremu poręczył dług, zapłaty wszelkich 
poniesionych kosztów. 

adwokat Łukasz Frączek 

Zachęcamy do składania zapytań do naszego 
prawnika. Gwarantujemy anonimowość i rzetelną 
informację: twgkurier@poczta.fm 

JEDZIESZ NA WCZASY? POMYŚL 
O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIEE 
FINANSOWYM! 

Cały rok pracujemy, prowadzimy gospodarstwo domowe, 
jesteśmy zabiegani. W końcu przychodzi czas na urlop. 
Długo go planujemy wybierając kraj,  odpowiedni hotel  
z basenami, klimatyzacją i innymi atrakcjami. Czytamy  
o kulturze, zwyczajach panujących w danym regionie, 
szukamy ciekawych miejsc do zwiedzenia. Kupujemy 
nowe stroje kąpielowe, wygodne sandałki i kremy z filtrem 
do opalania. Gdy już wszystko jest dopięte na ostatni 
guzik, jeszcze tylko klucze do sąsiadki, żeby kwiaty 
podlała pod naszą nieobecność i jedziemy na wymarzony, 
oczekiwany urlop.  

Czy o czymś nie zapomnieliśmy? Co, jeśli źle się 
poczujemy na wczasach? Co, jeżeli ulegniemy wypadkowi 
i będziemy musieli skorzystać z usług miejscowego 
lekarza czy wykonać prześwietlenie  
w szpitalu? Nie dopuszczamy takich myśli do siebie. 
Przecież nic ani nikt nie ma prawa zaburzyć nam spokoju 
w leżeniu przy basenie ( chyba że barman przynoszący 
drinki – jemu można wybaczyć).  

 

Jednak wypadki się zdarzają i nie możemy być w 100% 
pewni, że nas to nie dotyczy. Czy jesteśmy finansowo 
przygotowani na dotkliwe w skutkach zdarzenia? 
Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe chronią nas przed kosztami związanymi 
z leczeniem – ambulatoryjnym, szpitalnym lub 
stomatologicznym. Polisa pokryje wydatki na zakup 
niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Niektórzy 
Ubezpieczyciele organizują kontynuację leczenia po 
powrocie do kraju. Assistance ubezpieczenia 
turystycznego zapewnia transport medyczny, akcje 
ratownicze w górach lub na wodzie, jak również transport 
zwłok. Od czasu do czasu słyszymy o przypadkach, 
w których rodzina ma poważne problemy z rozliczeniem 
wysokich kosztów sprowadzenia do kraju trumny z ciałem. 
Poza ubezpieczeniem podstawowym – medycznym –
możemy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a także od odpowiedzialności cywilnej 
(skuteczne są roszczenia „poszkodowanych” za granicą). 
Doświadczeni globtroterzy ubezpieczają bagaż, sprzęt 
sportowy, koszt odwołania lub rezygnacji z imprezy.  

Ile to kosztuje? Cena polisy ubezpieczeniowej rozpoczyna 
się od 30 zł dla jednej osoby na 15 dni pobytu za granicą. 
Przed wyjazdem za granicę zapraszamy do 
porozmawiania o osobistych korzyściach wynikających 
z koniecznego ubezpieczenia. Rozwiejemy wątpliwości 
i odpowiemy na wszystkie pytania.  

Zespół AGEUS

W następnym artykule napiszemy o odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym i nie tylko. 
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KURIER HOBBYSTA 
Z NIEBA NA ZIEMIĘ 

Skoki spadochronowe zaliczane są do sportów 
ekstremalnych. Dla niektórych z czasem stają się 
prawdziwą pasją, sposobem na odreagowanie emocji, 
na sprawdzenie i budowanie samego siebie. Nic 
bowiem tak nie wzmacnia, jak pokonanie własnych 
lęków lub zdobycie rzeczy, które wydają się nam 
niemożliwe. Okazuje się, że w naszej gminie mieszka 
pasjonatka tego ekstremalnego sportu.  
Z zawodu jest budowlańcem w branży sanitarnej, na 
co dzień wzorową mamą. Pani Zuzanna (dane do 
wiadomości redakcji) po raz pierwszy zdecydowała się 
skoczyć 6 lat temu i od tego czasu skoki 
spadochronowe stały się jej wielką pasją. 

Tak się zaczęło 

Przygoda z lataniem zaczęła się w 2005 r. To wtedy po raz 
pierwszy pani Zuzanna za namową rodzinnego 
szybownika, znalazła się na lotnisku w Gliwicach. Najpierw 
był lot szybowcem, potem samolotem. – Podczas lotu 
samolotem dyrektor Aeroklubu zaproponował mi skok ze 
spadochronem, postanowiłam spróbować. Ten pomysł 
okazał się strzałem w dziesiatkę – wspomina. 

Pora zapisać się na kurs 

Postanowiła spróbować swoich sił. Wykonała wymagane 
badania lekarskie i rozpoczęła intensywną naukę. Kurs 
rozpoczął się wiosną 2006 roku i zakończył się egzaminem 
upoważniającym do wykonywania skoków 
spadochronowych. Była jedyną kobietą z wszystkich 
czterech kursów w roku 2006. 

Najtrudniejszy pierwszy skok 

Pierwsze skoki wykonuje się na linie z wysokości 1000 m  
z samoczynnie otwieranym spadochronem. Na taką 
wysokość skoczków zabiera samolot AN-2, do którego 
wchodzi 12 osób. Podczas pierwszego skoku w grupie 12-
osobowej pani Zuzanna była jedną z czterech dziewczyn. 
– Ten sport to zazwyczaj domena mężczyzn, kobiet jest 
zdecydowanie mniej – mówi. Tego dnia skoczyła jako 
ostatnia. – Instruktor dosłownie wyrzucił mnie z samolotu. 
Nie było wyjścia! – śmieje się nasza bohaterka 
wspominając swój debiut. A wrażenia?  

– Widok z góry jest niesamowity, ptaki pod nogami, 
chmury widziane z bliska. Z góry wszystko wygląda 
zupełnie inaczej. Pierwszy lot zakończył się lądowaniem 
na lotnisku. Trzeba pamiętać, że zawsze ląduje się pod 
wiatr, ważna jest także odpowiednia pozycja ciała –
wyjaśnia. Po 25 takich skokach jest się już członkiem 
Aeroklubu. 

Czas na licencję 

Szybko zdobyła licencję spadochronową USPA. Oznacza 
to, że może skakać ze spadochronem właściwie na całym 
świecie. – Każdy skok uczy czegoś nowego. Na początku 
trzeba wyćwiczyć utrzymanie odpowiedniej sylwetki 
w powietrzu, trzeba się nauczyć panować nad swoim 
ciałem, ponieważ każdy gwałtowny ruch powoduje 
wykonywanie niekontrolowanych salt w powietrzu. Jak się 
to opanuje, wtedy ćwiczymy swobodne spadanie. 
Z czasem dochodzi się do coraz większej wprawy, robi się 
wtedy różne układy RW lub freefly’owe w powietrzu. 
Można skakać w układach kilkuosobowych (od RW2 do 
RW12 – cyfra określa liczbę skoczków w układzie lub skoki 
„na głowę” w układach freefly’owych) – wyjaśnia. 
Możliwości jest sporo, jednak aby dojść do wprawy, trzeba 
bardzo dużo skakać i ćwiczyć. Na początku podczas 
skoków używa się spadochronu o dużej czaszy, później 
nieco mniejsze. – Jest to zależne od wagi i umiejętności 
skoczka. Zbyt duża czasza może powodować jego 
niekontrolowane „zwiewanie”. Coś takiego przydarzyło mi 
się skacząc z 4000 metrów. Otworzyłam czaszę 
spadochronu na wysokości 900 metrów, a że miałam 
wtedy wagę „kogucią” to silnie wiejący wiatr spychał mnie 
do tyłu. W efekcie zamiast lecieć w kierunku lotniska 
leciałam w przeciwnymB Na szczęście bezpiecznie 
wylądowałam na polu z burakami cukrowymi. Natychmiast 
przyjechała po mnie obsługa lotniska, która zabrała mnie 
samochodem nazywanym przez skoczków „ciapowozem” 
z powrotem na lotnisko. Ważne jest również, żeby czasza 
nie była zbyt mała, ponieważ wtedy może nastąpić zbyt 
szybkie podchodzenie do lądowania, a co za tym idzie,
bardzo niebezpieczne lądowanie – opowiada. 

Skoki są rejestrowane w specjalnej książeczce. Znajdują 
się w niej wszelkie istotne informacje takie jak: data skoku, 
rodzaj samolotu i spadochronu, szybkość samolotu oraz 
ewntualne opóźnienie, a także miejscowość, w której 
odbywa się skok. 



7 

 

Między niebem a ziemią, czyli skok z 4000 metrów 

To najwyższy z możliwych dystansów. W Polsce są 
wyznaczone tzw. specjalne strefy do pokonywania takich 
odległości. Znajdują się m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, 
Ostrowie Wielkopolskim, Włocławku. Nasza bohaterka 
skok z 4000 m wykonała 12 sierpnia 2006 r.  
w Mirosławicach niedaleko Wrocławia. – Był to mój  
24 skok, skok szkoleniowy RW2 wykonany z instruktorem 
spadochronowym.   

Emocje i uczucia 

Świadomość, że to los i my sami decydujemy o tym, co 
nas spotka, jednych obezwładnia, innym dodaje energii. 
Pani Zuzanna przyznaje, że ryzyko zawsze istnieje, ale od 
strachu silniejsza jest potrzeba przeżycia 
niezapomnianych chwil. – Jest adrenalina i wielkie 
poczucie szczęścia. Skok to ogromny wysiłek fizyczny. 
Spada się z prędkością ponad 200 km/ godz, a kiedy już 
mamy kontakt z ziemią, ogromne zmęczenie ustępuje 
zadowoleniu i od razu zaczyna się myśleć o następnym 
skoku – śmieje się. Podkreśla jednak, że skoki odbywają 
się w ściśle określonych warunkach atmosferycznych. 
Idealna pogoda to bezchmurne niebo  
i brak silnego wiatru. Skoczek natomiast powinien mieć  
w sobie sporą dawkę odwagi, być zdeterminowanym, 
pełnym pasji i cierpliwości. – Kiedy ma się już licencję  
i swój własny spadochron, trzeba wziąć w pełni 
odpowiedzialność za siebie – podsumowuje.  

A dzisiaj? 

Ma na swoim koncie 170 skoków spadochronowych. To 
całkiem spory dorobek! I choć tymczasowo nie skacze, to 
zdecydowanie postanawia, że do tego wróci. Pewnie już 
niebawem... 

SEZON LETNI ROZPOCZĘTY 

Co robić w letnie upalne dni? O niczym tak nie 
marzymy jak o tym, by móc zanurzyć się w chłodnej 
wodzie, poleniuchować w cieniu lub zażywać kąpieli 
słonecznych. Właściwie wszystkie atrakcje znajdziecie 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”, 
gdzie właśnie rozpoczął się letni sezon.  

Na terenie ośrodka znajduje się piętnaście domków 
czteroosobowych i jeden przeznaczony dla większej ilości 
gości. Większość domków jest wyposażona w łazienki. 
Ceny od zeszłego roku nie zmieniły się. Przykładowo:
domek czteroosobowy z łazienką kosztuje 110 zł, bez 
łazienki – 55 zł. Aktualny cennik zainteresowani znajdą na 
stronie internetowej www.brzeznica.tworog.pl.
Od ubiegłego lata większość domków została 
odnowiona i doposażona. Na terenie ośrodka można 
także rozbić sobie namiot lub zamieszkać w swojej 
przyczepie campingowej.  

Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica” oferuje również wiele 
atrakcji dla dzieci. Na miejscu jest plac zabaw 
z huśtawkami, karuzelą i dużą zjeżdżalnią oraz 
piaskownica, a dla najmłodszych bezpieczny brodzik 
z fontanną. Otwarcie basenu będzie miało miejsce 
1 lipca. Woda w basenie jest na bieżąco badana przez 
Sanepid, a nad bezpieczeństwem letników czuwa 
ratownik. Oprócz możliwości korzystania z basenu można 
popływać kajakiem po zalewie. Nie brakuje tutaj także 
atrakcji sportowych. Miłośnicy sportu mogą pograć 
w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i badmintona oraz w piłkę 
plażową.  

TWG KURIER - HOBBYSTA 

Coraz bardziej popularne stają się zjazdy, spotkania 
klubowe, imprezy. „Brzeźnica” to świetne miejsce na 
wspólne biesiadowanie i dobrą zabawę. Oprócz miejsca 
gdzie można zjeść posiłek, jest także duży grill pod 
zadaszeniem, gdzie można przygotować sobie swoje 
ulubione dania, nawet w razie nagłej zmiany pogody. 
Korzystanie z grilla jest płatne i należy wcześniej 
powiadomić o takim zamiarze pracownika obsługi. 
To dobre miejsce na organizowanie wystaw plenerowych, 
zjazdów. Pod koniec maja miała tutaj miejsce Wystawa 
Psów Rasowych, 1 czerwca – Zjazd Klubu Motorowego, 
a 10 czerwca spotkali się tutaj uczestnicy Gliwickiego 
Klubu Karawaningowego. Już za kilka dni, bo od 15-17
czerwca, Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica” będzie 
gościł na swoim terenie członków Stowarzyszenia „SezaM” 
z Gliwic, które zrzesza chorych na SM (stwardnienie 
rozsiane). Osoby, które zetknęły się z takim problemem 
lub chcą dowiedzieć się czegoś na temat tej choroby mogą 
przyłączyć się do członków stowarzyszenia.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
OD ZIARENKA DO BOCHENKA 

Trudno znaleźć kogoś, a szczególnie wśród 
najmłodszych, kto nie lubi słodkości. Jak powstają 
wypieki, którym trudno się oprzeć, miały okazje 
dowiedzieć się dzieci z naszej gminy. 8 maja 
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Kotach wraz 
ze swoimi opiekunkami wybrały się na wycieczkę do 
piekarni-cukierni w Świniowicach. 

Dzieci przybyły do cukierni z samego rana. Już od progu 
powitał je zapach świeżych ciast i uśmiechnięta pani 
Małgorzata Szyguła – właścicielka piekarni. Celem tej 
niecodziennej wycieczki było zapoznanie dzieci  
z zawodem piekarza i cukiernika, a także kształtowanie 
szacunku dla pracy oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas jej wykonywania. Przedszkolaki 
poznały historię wypieku chleba od ziarenka do bochenka, 
a także etapy pracy rolnika i piekarza. Dowiedziały się 
również jakie wyróżniamy rodzaje zbóż i maszyn 
używanych podczas produkcji i wypieku chleba.  

Duże wrażenie na dzieciach zrobiły gigantyczne maszyny 
mieszające składniki na ciasta oraz magazyn mąki i wielka 
przemysłowa waga. To ona stała się ulubioną „zabawką” 
małych gości, którzy postanowili na własnej skórze 
wypróbować jak działa.  

Gwoździem programu były jednak warsztaty kulinarne, 
podczas których dzieci samodzielnie przygotowywały 
swoje drugie śniadanie, a właściwie deser w postaci 
słodkiej, kolorowej babeczki (na zdjęciu poniżej). Dla 
przedszkolaków była to okazja do włączenia ogromnych 
pokładów fantazji i świetnej zabawy. A kiedy już powstały 
słodkie arcydzieła, nadeszła pora na degustację.  

STO LAT DLA KGW! 

Koło Gospodyń Wiejskich w Tworogu powstało we 
wrześniu 1961 r. Istnieje więc już ponad 50 lat. Z tej 
okazji 27 maja członkinie koła spotkały się na 
uroczystej mszy świętej w ich intencji, po której 
celebrowały swój jubileusz w restauracji „Zamkowa” 
w Tworogu. O długiej tradycji tworoskiego KGW 
opowiada obecna przewodnicząca, Gertruda 
Byszewska. 

– Założycielką koła, a zarazem pierwszą przewodniczącą 
była Helena Czerniawska, po niej funkcję przejęła Teresa 
Brol, a następnie Zofia Lorek i Łucja Staś, która stała na 
czele koła przez 30 lat – mówiła podczas jubileuszu
Gertruda Byszewska, wspominając nieżyjące już 
członkinie. Rolę przewodniczącej pełniła także Szarlota 
Świercok oraz Helena Gwosdek. 
 

 Po słodkim małym co nieco  przedszkolaki wzięły udział  
w drugiej części warsztatów, tym razem artystycznej. Pani 
Małgosia wraz ze swoją załogą zaopatrzyła dzieci  
w ciastolinę, wałki i  foremki, za pomocą których mogły 
stworzyć dosłownie wszystko, począwszy od myszek  
i serduszek, poprzez bałwanki, autka i kwiatki, a kończąc 
na ślimakach (zdjęcie obok). Przedszkolaki opuściły 
piekarnię z uśmiechem i pełnymi brzuszkami.  Więcej 
zdjęć z wycieczki do słodkiej krainy na naszej stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl.  

W latach 70. koło przeżywało czas świetności. 
W szeregach wzorowych gospodyń można się było 
doliczyć nawet 150 członkiń. – I to w wieku od 18 do 100 
lat! – podkreśla obecna przewodnicząca. – Udało się 
zainicjować wiele czynów społecznych np. 
uporządkowanie drogi na cmentarz i pomalowanie płotu 
cmentarnego, dbanie o kwiaty przy tzw. „szpitolu” –
wymienia przewodnicząca. KGW było znane 
z organizowania różnego rodzaju kursów (np. szycia, 
gotowania), a nawet wypożyczania sprzętu gospodarstwa 
domowego, czy rozprowadzania piskląt. Dzisiaj, choć nie 
jest już tak liczne (49 członkiń), nadal prężnie działa. Od 
początku istnienia KGW bierze udział w organizacji 
dożynek parafialnych i przygotowuje korony dożynkowe. 
Koło zajmuje się także organizacją wycieczek, zabaw 
karnawałowych, spotkań z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. 
Paniom z KGW zawdzięczamy także pyszne wypieki, bez 
których trudno sobie wyobrazić letnie festyny.  
 
Podczas jubileuszu Gertruda Byszewska dziękowała za 
wsparcie i dobre słowo wójtowi Eugeniuszowi Gwoździowi 
oraz wszystkim członkiniom. – Dziękuję całemu zarządowi 
obecnej i minionej kadencji za współpracę. Dziękuję 
członkiniom, które mimo trudnych czasów nie 
zrezygnowały z członkostwa. Szczególnie zaś dziękuję 
tym paniom, które trwają w KGW od chwili jego założenia
– mówiła.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE 
TWORÓG 

„Biblioteka ciągle w grze!” – to tegoroczne hasło 
Tygodnia Bibliotek, ogólnopolskiego programu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tych siedem 
dni to pretekst do rozmów o książkach, 
upowszechniania czytelnictwa i promocji zawodu 
bibliotekarza. Stowarzyszenie realizuje program od 
2004 r. Tworoska biblioteka w myśl hasła pozostała  
„w grze” i przez cały tydzień aktywnie zachęcała do 
czytania książek. Przeczytajcie w jaki sposób.  

LEKCJA BIBLIOTECZNA  

Tydzień rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek –  
8 maja. Dwa dni później, 10 maja Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Tworogu odwiedziły dzieci z tworoskiego 
przedszkola. Bibliotekarka Renata Kościelny oprowadziła 
grupę po bibliotece, opowiadając o swojej pracy, o tym co 
dzieci mogą w bibliotece znaleźć i w jaki sposób. 
Bibliotekarka przeczytała również dzieciom bajkę.  

Okazało się, że książkę można wykorzystać nie tylko do 
czytania, ale także do ćwiczeń 
i niezapomnianej zabawy. Przecież ułożona na głowie to 
skuteczny sposób na wyprostowaną postawę, a jeżeli do 
tego dodamy rywalizację na czas, mamy gotowy ubaw. 
Książki, ułożone jedna na drugą, mogą również posłużyć 
jako pachołki na trasie wyścigu. Taki właśnie przygotowali 
organizatorzy. Rywalizacja dostarczyła wszystkim sporej 
dawki zdrowej rozrywki.   

Jury w składzie: Jolanta Winkler (Gimnazjum w Brynku), 
Karina Jaksa (SP w Tworogu) i Renata Kościelny (Gminna 
Biblioteka Publiczna w Tworogu), po podliczeniu punktów 
ogłosiło wyniki. I miejsce zajęły Gimnazjum w Brynku 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce, II natomiast –
Szkoła Podstawowa w Boruszowicach i Szkoła 
Podstawowa w Tworogu.  Uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe i upominki.  

TEATRZYK 

15 maja niemal setka dzieci ze wszystkich przedszkoli 
w gminie zobaczyła spektakl „Magiczna księga 
Czarodziejskiej Arielki” przygotowany przez Teatr Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” w Krakowie. Aktorzy przybyli do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu by poprzez 
baśniową opowieść kształtować pozytywne postawy 
czytelnicze, szacunek do książek i rozwijać emocje, jakie 
towarzyszą lekturze. 

Już w pierwszej scenie malcy poznali króliczka Maciusia, 
który jest znudzony nauką czytania i niechętnie sięga po 
jakiekolwiek książki. Wszystko jednak ma się zmienić, 
kiedy pewnego dnia znajduje niezwykłą Księgę Baśni. 
Z nudów króliczek postanawia zajrzeć do środka 
i nieoczekiwanie opisane tam historie bardzo go 
zaciekawiają. W międzyczasie czarodziejka Arielka, do 
której należy niezwykła książka, poszukuje swojej zguby. 
Odnajduje ją w rękach Maciusia. Tłumaczy króliczkowi, że 
tak naprawdę każda książka ma w sobie odrobinę magii. 
Celem spektaklu było podkreślenie potrzeby nauki 
czytania oraz uświadomienie dzieciom, że książki mogą 
dostarczyć wielu informacji, ale również zapewnić 
rozrywkę i przenieść w odległe, magiczne krainy.    

Spotkanie twarzą w twarz z półkami pełnymi książek 
zakończył słodki poczęstunek. Grupa otrzymała również 
pamiątkową książkę.  

KONKURS WIEDZY O BIBLIOTECE  

Biblioteka – co to takiego, czym się zajmuje, co to jest 
karta katalogowa, jak się z niej korzysta[  
To tylko niektóre z pytań, na jakie musieli odpowiedzieć 
uczestnicy konkursu bibliotecznego zorganizowanego 
przez Gimnazjum w Brynku i Szkołę Podstawową  
w Tworogu przy współpracy z GOK-iem. Konkurs odbył się 
14 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.   

W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny (SP w Tworogu, 
SP w Wojsce, SP w Boruszowicach, Gimnazjum  
w Brynku). Ich zadaniem było odpowiedzenie na serię 
pytań dotyczących bibliotek, po których przyszedł czas na 
część praktyczną, czyli pracę z kartą katalogową. Po 
krótkiej przerwie, na uczniów czekała najprzyjemniejsza 
część konkursu, czyli książkowo-sportowe zawody. 



10 

 

RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” 

19 maja nasi bibliotekarze wraz z czytelnikami  
i miłośnikami słowa pisanego wyruszyli na wycieczkę 
rowerową. Pierwszym punktem docelowym były 
Boruszowice, gdzie czekała reszta rowerzystów. Po 
drodze zwiedzono nową salę gimnastyczną w 
Boruszowicach oraz filię Gminnej Biblioteki Publicznej. Po 
krótkiej przerwie ok. dwudziestoosobowa grupa wyjechała 
w kierunku Brynka i jego najbardziej reprezentatywnej 
części, czyli zespołu pałacowo-parkowego. Po komnatach 
oprowadził grupę lokalny historyk, Fryderyk Zgodzaj.  

W tym roku konkurs przygotowały pod kierunkiem pani 
Iwony Pilc uczestniczki ubiegłorocznej edycji: Kalina Pilc 
z kl. III A, Karolina Gatys oraz Nikola Gorczycka z kl. III B. 

Kalina Pilc

ZNAWCY KSIĘGI RODZAJU 

24 maja  w Gimnazjum w Brynku odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Biblijny „Postacie Biblijne – Księga Rodzaju”. Do 
konkursu przystąpiło 22 uczniów – poza gimnazjalistami 
z Brynka była to młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Zespołu Szkół 
z Tarnowskich Gór oraz z Zespołu Szkół w Sowicach. 
Testy składające się z 40 pytań otwartych i zamkniętych 
opracował ksiądz wikariusz Przemysław Zając z Parafii 
Tworóg.  

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Sporą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych uczestników 
rajdu, było zwiedzanie lądowiska helikopterów, które 
znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Brynek. Rajd 
zakończył się w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzeźnica” 
wspólnym pieczeniem kiełbasek. Najmłodsi otrzymali 
również od bibliotekarzy pamiątkowe książki. 

BYŁO O CO WALCZYĆ! 

25 maja odbył się konkurs historyczny – „Konstytucja 3-go 
Maja i czasy panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego”, w którym udział wzięli uczniowie 
naszego gimnazjum. Konkurs odbywa się cyklicznie, ale  
w tym roku młodzież walczyła o ocenę celującą z historii. 
Musiała więc wykazać się wiedzą wykraczającą poza 
obowiązującą w gimnazjum podstawę programową z 
historii. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, 
ale jak w każdym konkursie należało wyłonić zwycięzców. 
Są nimi: Robert Majer, kl. III D – I miejsce, Patrycja Golka, 
kl. III D – II miejsce, Anita Kowoll, kl. III C – III miejsce.  

W komisji konkursowej pracowały nauczycielki religii, 
panie: Teresa Herman, Katarzyna Król i Halina Dalibor. 
W trakcie obrad jury, uczestnicy konkursu mogli obejrzeć 
spektakl pt. „Wspomnienia o Janie Pawle II” przygotowany 
przez uczniów Gimnazjum w Brynku. Młodzież śpiewała 
także oazowe piosenki, zwiedziła wystawę na temat życia 
i pracy duszpasterskiej papieża Polaka. Nie mogło się też 
obejść bez przysmaku Karola Wojtyły – wszyscy goście 
zostali poczęstowani wadowickim kremówkami. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

I miejsce – A. Szewczyk – Gimnazjum w Brynku,
II miejsce – M. Góra – Zespół Szkół w Sowicach,
III miejsce – K. Król – Gimnazjum w Brynku. 

Konkurs zorganizowały nauczycielki z Gimnazjum 
w Brynku: katechetka- Kornelia Sobel oraz Jolanta Winkler 
– bibliotekarz. 

KREMÓWKI Z WADOWIC 

18 maja,  w rocznicę 92 urodzin Jana Pawła II, 
w Gimnazjum w Brynku zaprezentowano spektakl  
poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi. 
W przedstawieniu  uczniowie odgrywali role przyjaciół 
z młodości Jana Pawła II, recytowali fragment „Tryptyku 
rzymskiego”, występowali w strojach krakowskich, 
góralskich[ Wszyscy przypomnieliśmy sobie, jak wielką 
papież był osobą i ile mądrości nam przekazał.  
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Mieliśmy okazję powspominać zabawne chwile z Jego 
życia, ale również wsłuchać się w przesłanie skierowane  
w homiliach do Polaków. Od początku naszego spotkania 
w tle wyświetlana była prezentacja ze zdjęciami od 
narodzin, po jego śmierć.  

Przedstawieniu towarzyszyła także wystawa prac 
wykonana przez dzieci z Tęczowego Przedszkola nr 24  
w Tarnowskich Górach oraz prac uczniów Gimnazjum  
w Brynku poświęcona bł. Janowi Pawłowi II. Później 
wspólnie śpiewaliśmy Jego ulubione pieśni, takie jak 
„Barka” czy „Dym jałowca”. Mieliśmy okazję skosztować 
też ulubionego deseru Ojca Świętego, a mianowicie 
kremówek z Wadowic.  Zaproszeni goście: Dyrekcja oraz  
delegacje wszystkich klas, zasiadli w holu, który na tę 
jedną godzinę lekcyjną zmienił się w kameralną 
kawiarenkę. Dzięki temu wydarzeniu na nowo 
przypomnieliśmy sobie,  jak wielkim człowiekiem był Ojciec 
Święty i jak ważny jest dzisiaj. Uroczystość przygotowali  
uczniowie klasy Ia oraz IIc pod opieką swoich 
wychowawców , I. Pilc, K. Bąk  oraz  katechetki – K. Sobel. 

Kalina Pilc 

EKOLOGICZNE KINO 

„Przyroda wokół nas” – to hasło tegorocznego 
Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych, jednej 
z wielu eko-inicjatyw organizowanych przez tworoską 
podstawówkę. W tym roku przegląd odbył się 22 i 23 
maja. Była to już jego dziesiąta edycja.  

Jubileuszowy przegląd otworzyła dyrektor szkoły, 
Małgorzata Ziaja, która pokrótce przedstawiła długą już 
historię szkolnych przeglądów filmowych. W ciągu tych  
10 lat uczniowie mieli okazję poznać bliżej wielu 
interesujących mieszkańców naszych lasów, np. jenota, 
lisa, czy jelenia. Każdemu przeglądowi towarzyszyły 
konkursy. I choć laureaci pierwszych przeglądów dawno 
opuścili podstawówkę,  ich prace mogli podziwiać obecni 
uczniowie.  

Najciekawsze fotografie z wyprawy wzięły udział 
w konkursie o główną nagrodę. W uroczystości 
uczestniczyły władze gminy: wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder oraz przedstawiciel Nadleśnictwa 
Janusz Wojciechowski, a także uczniowie SP 
z Tarnowskich Gór, Krupskiego Młyna i Boruszowic wraz 
ze swoimi nauczycielami. Gospodarze, czyli tworoska 
„podstawówka”, otrzymali prezent od wójta gminy 
w postaci książki Czesława Tyrola pt. „Dawno temu 
w lesie”, natomiast nadleśnictwo Brynek ufundowało 
uczniom stół pingpongowy. Z kolei prezentem od szkoły 
dla Nadleśnictwa było duże zdjęcie oprawione w ramę 
z hasłami wszystkich dziesięciu Przeglądów Filmów 
Ekologicznych. Jak co roku, po obejrzeniu filmów 
uczniowie wraz z nauczycielami poszli posprzątać świat.  

NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE 

W SP w Tworogu w kwietniu i maju realizowany był projekt
edukacyjny „Nie ma dzieci – są ludzie. Janusz Korczak –
przyjaciel dzieci”. Inspiracją do realizacji tego projektu jest 
ogłoszenie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Uznaliśmy, że idea przybliżenia uczniom i nauczycielom 
sylwetki Janusza Korczaka jest bardzo cenna. Szkoła 
powinna pielęgnować pamięć o Starym Doktorze i jego 
wpływie na kształtowanie współczesnych poglądów na 
prawa dziecka. Na zakończenie projektu zorganizowany 
zostanie konkurs plastyczny pt. „Kiedy dziecko się śmieje,
śmieje się cały świat”. Każda klasa, w formie plakatu, 
zaprezentuje różne sytuacje, w których dzieci są radosne. 
Oprócz tego uczniowie na plastyce wykonywali ilustracje 
do lektury „Król Maciuś I”, a na języku polskim pisali teksty 
literackie pt. „Marzenia w tornistrze ukryte”.  

Hanna Pawełczyk

Z COMENIUSEM DO HISZPANII – 
WSPOMNIENIE UCZNIÓW 

Nasz pobyt w Hiszpanii trwał od 19 do 24 kwietnia. 
Byliśmy w  mieście położonym nad wybrzeżem 
Atlantyku – Vigo, ale zwiedziliśmy też inne ciekawe 
miejsca w tamtym rejonie (Galicji). Szkoła w Vigo jest 
dwa razy większa od naszej. Uczęszcza do niej ponad 
400 uczniów, a przy szkole znajduje się przedszkole.  

Naszym hiszpańskim kolegom zawieźliśmy polskie 
słodycze oraz wykonany przez uczniów naszej szkoły 
plakat dotyczący miejsc, gdzie będą odbywały się mecze 
Euro 2012. Hiszpańskie dzieci kochają piłkę nożną, 
widzieliśmy więc, że nasz plakat im się podobał. Wielki 
entuzjazm wzbudziła też Wiktoria, która malowała twarze 
dzieci w nasze barwy narodowe, a wszyscy hiszpańscy 
uczniowie skandowali „Polonia”. Oprócz Vigo byliśmy 
w Bayonie, gdzie zwiedziliśmy rekonstrukcję statku „Pinta”, 
który z Ameryki przyniósł wieść od Kolumba o Nowym 
Lądzie. Byliśmy także w Santiago de Compostella –
jednym z najważniejszych miejsc dla chrześcijan, z racji 
znajdujących się tam relikwii świętego Jakuba.
Odwiedziliśmy także rodzinny dom Rosalii de Castro –
słynnej hiszpańskiej poetki z Padronu. Jedną 
z ciekawszych rzeczy było wzgórze
w Santa Tecla, gdzie w dawnych czasach osiedli Celtowie. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Wszystko krążyło wokół głównej atrakcji dnia, czyli filmów 
ekologicznych. Te uczniowie oglądali z dużym skupieniem, 
ponieważ po zakończeniu seansu odbyły się konkursy 
związane z ich treścią. Tego dnia odbyło się również 
rozstrzygnięcie konkursów towarzyszących 
(fotograficznego, plastycznego i literackiego) oraz zajęcia 
w terenie. Uczniowie wyposażeni w aparaty fotograficzne, 
w grupach czteroosobowych wzięli udział w marszu 
leśnymi ścieżkami. 
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Widzieliśmy rekonstrukcje ich chat, muzeum poświęcone 
historii ich życia, kamienną tablicę z celtyckim pismem  
i kaplicę. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół z innych 
krajów: Turcji, Łotwy, Bułgarii, Szwecji i naturalnie  
z Hiszpanii. Z uczniami ze Szwecji zaprzyjaźniliśmy się 
szczególnie. Nawiązaliśmy bardzo szybko kontakt i nadal 
piszemy do siebie e-maile. Rozsmakowaliśmy się też  
w hiszpańskiej kuchni i owocach morza. Z całego wyjazdu 
najbardziej zapamiętaliśmy nowych przyjaciół i słynne 
galicyjskie czarownice, które można było spotkać na 
każdym kroku, bo są symbolem pogańskich Celtów. 
Będziemy już zawsze pamiętać tę przygodę, która była 
naprawdę niesamowita. 

Wiktoria Ziaja, Marta Głuch i Filip Szeląg 

DZIEŃ DZIECKA PO ŚLĄSKU 

Było „larmo o szczewiki”, krótkie „galotki”, „bala”  
i zabawa w „indianerów”, czyli mówiąc krótko swojski, 
śląski humor i nasza gwara w roli głównej. W tym roku 
Konkurs Gwary Śląskiej „Rajcownie przy swaczynie” 
odbył się po raz dwunasty. Wzięli w nim udział 
uczniowie z Boruszowic, z Pniowca, Potępy i Tworoga. 
Gospodarzami była Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach.  

Konkurs zorganizowano 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. 
Z tej okazji zanim uczestnicy wyrecytowali przygotowane 
teksty, uczniowie boruszowickiej podstawówki złożyli 
wszystkim dzieciom słoneczne życzenia. W końcu jednak 
nadszedł najważniejszy dla rajcujących moment, czyli 
prezentacje. Kto zdobył serce jury? Trzyosobowa komisja 
w składzie: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu – Grażyna Chmiel, świetnie władająca gwarą – 
Ewa Probierz-Michalska oraz Marek Kandzia ze 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, po 
krótkiej przerwie ogłosiła wyniki. W pierwszej kategorii 
wiekowej I miejsce zdobyła Marta Gliwa, II – Magdalena 
Brol. W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Daria 
Bal, II – Rafał Tomczyk, III – Arkadiusz Kopocz.  

NOWALIJKI – JEŚĆ CZY NIE?  

Wiedząc jak wiele „wspomagaczy” może się znaleźć 
w warzywach, można mieć wątpliwości czy nowalijki 
są bezpieczne. O zdrowym podejściu do jedzenia 
opowiada Elżbieta Zawartka, absolwentka wydziału 
Technologii Żywności i Żywienia Człowieka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na co dzień 
mieszkanka Tworoga i nauczyciel dyplomowany 
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Tarnowskich Górach.  
 

Nowalijki to słowo, które kojarzy się z wiosną. Co 
właściwie oznacza ten termin? W słowniku języka 
polskiego czytamy, że nowalijki  to „młode jarzyny 
ukazujące się po raz pierwszy w danym roku”. Czy zatem 
w ogóle możemy dzisiaj mówić o nowalijkach, kiedy 
rzodkiewka czy szczypiorek są dostępne w sklepach przez 
cały rok? Tak, bo te, które pojawiają się na wiosnę są 
uprawiane u nas, a te „całoroczne” zostały sprowadzone 
z krajów o cieplejszym klimacie. Atrakcyjny wygląd oraz 
smak świeżutkiej sałaty, rzodkiewki czy ogórka zachęca do 
ich kupna, ale niestety mogą one zawierać wiele środków 
i substancji chemicznych, wspomagających  wzrost oraz 
w sztuczny sposób pielęgnować i wzmacniać ich zdrowy 
wygląd. Najbardziej niebezpieczne związki chemiczne, 
które zawarte są w nowalijkach to: azotany, ołów –
najczęściej znajdujący się w roślinach z przydrożnych 
gospodarstw, rtęć oraz środki ochrony roślin. Młode 
warzywa dzieli się na te, które w większym lub mniejszym 
stopniu gromadzą szkodliwe substancje. Do tych 
pierwszych należą: szczypiorek, sałata, rzodkiew, 
buraczki, szpinak. Natomiast najbezpieczniejsze są ogórki, 
ziemniaki, pomidory, marchew i korzeń pietruszki.  

Najbezpieczniej jest uprawiać nowalijki we własnym 
ogródku (pod warunkiem, że nie przebiega koło niego 
droga) lub kupować młode warzywa bezpośrednio od 
hodowców z dużych gospodarstw rolnych lub 
z gospodarstw ekologicznych (mamy wtedy pewność, że 
chemia była ograniczona do minimum). Większość z nas 
jednak nie może sobie na to pozwolić. Czy w takim razie 
rezygnować z ich zakupu? Nie, wystarczy zapoznać się 
z „instrukcją obsługi” nowalijek. Po pierwsze – wybierajmy 
warzywa mniejsze, niewyrośnięte – te na pewno zawierają 
mniej środków chemicznych. Po drugie – sprawdźmy czy 
liście i bulwy są jędrne, sprężyste, twarde i w odpowiednim 
kolorze. Te z przedawkowanymi azotanami szybciej 
więdną. Po trzecie – właściwe przechowywanie –
nowalijek nie wolno trzymać w lodówce w foliowych 
torebkach, bo wytwarzająca się w takim opakowaniu 
wilgoć przyspiesza przemianę azotynów 
w rakotwórcze nitrozoaminy. Po czwarte – zawsze przed 
spożyciem warzywo dokładnie umyjmy pod bieżącą wodą, 
gdyż w celu uodpornienia go na transport i zachowania 
nienagannej, jędrnej formy często spryskuje się go 
dodatkowymi substancjami chemicznymi. Na zakończenie 
zasada ostatnia. Co za dużo to niezdrowo, czyli nowalijek 
nie można uważać za podstawowe źródło witamin, trzeba 
je traktować raczej jako dodatek do potraw. Życzę 
ciekawych pomysłów na dania z ich wykorzystaniem.  
 

mgr inż. Elżbieta Zawartka

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka, nie inaczej jak gwarą, 
złożył również z-ca wójta Klaudiusz Wieder oraz prezes 
Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu – Adam Chmiel.  
Na zakończenie spotkania rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny dotyczący zagospodarowania terenów wokół 
szkoły. Zwyciężyła Monika Żyłka.  
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
SPORTOWE DNI TWOROGA  
I JUBILEUSZ „SPARTY” 

Za nami już piąta edycja Dni Tworoga. Imprezy, która  
z sołeckiego festynu przekształciła się  
w gminne święto. – Na naszych oczach powstaje 
nowa, gminna tradycja. Myślę, że Dni Tworoga na stałe 
wpiszą się w kalendarz naszych imprez – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. Inicjatorem gminnego święta jest 
obecny z-ca wójta, Klaudiusz Wieder.  

Imprezie każdego roku towarzyszy inne hasło. W 2010 
r. przy okazji odsłonięcia pomnika przed Urzędem 
Gminy świętowaliśmy „Światowy Zjazd Tworożan  
i Mieszkańców Gminy”, a rok później bawiliśmy się 
pod hasłem „Swojskie Klimaty”. W tym roku Dni 
Tworoga korespondują z naszą lokalną kulturą  
i tradycjami. Mają również sportowy charakter, co 
idealnie koresponduje z jubileuszem 60-lecia istnienia 
Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” Tworóg. Z tej 
okazji przybliżamy historię klubu. Natomiast pełna 
relacja z Dni Tworoga zostanie zamieszczona  
w kolejnym numerze naszego miesięcznika. 
Zapraszamy do lektury! 

Pierwszy klub piłki nożnej w Tworogu powstał pod egidą 
kościoła. Założycielem był ówczesny proboszcz –  
Carl Jaschik. Według relacji najstarszych mieszkańców 
Tworoga, klub został założony w połowie lat 20. XX w.  
i przyjął nazwę „Deutsche Jugent Kraft” (DJK Tworóg). 
Zasada działalności klubu była prostu – kto chodzi na 
nieszpory, ten otrzymywał wysokie, sznurowane buty 
odpowiednie do gry w piłkę nożną (które jednak po meczu 
musiał zdać). W latach 30. XX w. powstał nowy cywilny 
klub pod egidą szkoły, który nosił nazwę „Deutscher 
Turnve Rein” (DT Horneck). W powstałym klubie 
uprawiano gimnastykę wyczynową, turystykę pieszą oraz 
grano w piłkę nożną. Z czasem klub znalazł się pod opieką 
ruchu narodowosocjalistycznego i tak pozostało do 
zakończenia II wojny światowej. Ostatnim meczem 
rozegranym przez DT Horneck był słynny i wymowny mecz 
międzynarodowy z Olimpią Boruszowice. Rewanż tego 
meczu odbył się dopiero po wojnie, już w wolnej Polsce, 
kiedy Tworóg znalazł się w granicach Polski.  

W 1950 r. został powołany Zakładowy Klub Sportowy 
„Kolejarz”, a dwa lata później z inicjatywy Sylwestra 
Żebrowskiego i Ryszarda Kempińskiego założono klub  
o nazwie „Sparta” Tworóg. Drużyna piłki nożnej rozpoczęła 
rozgrywki mistrzowskie w klasie „C”. Po kilku sezonach 
zdobyli awans do klasy „B”, w której występowali przez 
niemal 40 lat. W sezonie 1991/1992 piłkarze osiągnęli 
wspaniały sukces awansując do klasy „A” Podokręgu 
Bytom. Funkcję prezesa sprawował wówczas Ginter 
Kupka. Piłkarzom nie było jednak dane długo cieszyć się 
występami w klasie „A”, bo zaledwie jeden sezon. 
Ponownie na długie lata znaleźli się w klasie „B”.    

Na początku 1973 r. powstaje społeczny komitet budowy 
obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej  
w Tworogu. 

Dzięki jego staraniom w 1976 r. oddano do użytku boisko 
sportowe. Ważną dla klubu datą był 14 lipiec 2002 r., kiedy 
to obchodzono jubileusz jego 50-lecia jego istnienia. 
W czasie uroczystości poświęcono stadion nadając mu 
nazwę „470-lecia Tworoga”. Sezon 2002/2003 okazał się 
wyjątkowy również z innego względu. Właśnie wtedy po 
długich latach piłkarze awansowali ponownie do klasy „A”.  

Aktualnie w klubie działają cztery drużyny: seniorów, 
juniorów i dwie trampkarzy. Prezesem klubu jest Łukasz 
Ziaja, v-ce prezesem Piotr Leksy, sekretarzem Marcin 
Szwinge, a członkami zarządu Andrzej Matysek 
i Sebastian Sołtys.  

9 czerwca odbyła się uroczysta msza święta z okazji 
jubileuszu klubu, po której miało miejsce oficjalne otwarcie 
kompleksu boisk „Orlik”. Dwa dni wcześniej – 7 czerwca –
na „Orliku” odbył się finał Spichlerzowego Mini Euro, który 
również wpisuje się w sportowy charakter tegorocznych 
Dni Tworoga. Zdjęcia z wybranych meczy znajdziecie 
na naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl.
Na zdjęciu powyżej jeden z meczy ćwierćfinałowych.  

Informacje dotyczące historii klubu zaczerpnięto z jubileuszowej 
księgi wydanej z okazji 50-lecia Podokręgu Bytom Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej.  

 998, CZYLI RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ Z OSP W TWOROGU 

Orzeszek, kawałek jabłka, cukierek, guzik, koralikE
Wiele z pozoru zupełnie niegroźnych przedmiotów 
może w jednej chwili stać się przyczyną zakrztuszenia 
– jednego z najczęstszych i bardzo groźnych 
wypadków, szczególnie u dzieci.  

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” pisaliśmy 
w jaki sposób przeprowadzać resuscytację. Tym 
razem dzięki wiedzy strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu dowiecie się jak postępować 
w przypadku zakrztuszenia oraz co robić, gdy na 
naszej posesji zadomowią się nieznośne owady takie 
jak osy czy szerszenie.  
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ZAKRZTUSZENIE  

Pierwszymi objawami jest silny kaszel – automatyczny 
odruch naszego organizmu, celem którego jest pozbycie 
się ciała obcego z układu oddechowego. Bardzo często 
ten naturalny mechanizm obronny jest skuteczny, jednak 
nie zawsze. Jeżeli widzimy, że osoba zaczyna walczyć  
o oddech, dławi się i sinieje, musimy zacząć działać. Co 
robić? Ważne jest zachowanie zimnej krwi i przestrzeganie 
zasad. 

Postępowanie u dzieci 

Niemowlę należy położyć na brzuszku na swoim 
przedramieniu, w taki sposób by główka dziecka była niżej 
od tułowia. Następnie w sposób zdecydowany, ale nie za 
mocny, należy uderzać w okolicę między łopatkami.  
 

Jeżeli nasze starania nie przynoszą efektu 
i poszkodowany traci przytomność, przystępujemy do 
resuscytacji (jak wykonać resuscytację? Odsyłamy do 
archiwalnego numeru „TWG Kuriera”, nr 50, s. 6).  
 
OWADY 

Choć są niewielkie, potrafią nieźle zdenerwować. 
Scenariusz może brzmieć następująco: po ciężkim dniu 
pracy siadamy na balkonie z filiżanką kawy i dobrą 
książką. Jednak o relaksie nie mowy, zauważamy bowiem, 
że w drewnianej szczelinie zadomowiły się ogromne, 
brzęczące owady.  

Jak się ich pozbyć? Można zadzwonić po straż pożarną, 
jednak zanim to zrobimy, musimy się zaopatrzyć w środek 
owadobójczy i w razie konieczności piankę montażową, 
której strażacy nie posiadają na swoim wyposażeniu, a są 
niezbędne w trakcie usuwania gniazd owadów. Strażacy 
profesjonalnie i bezpiecznie usuną gniazdo. Pamiętajmy, 
że owady potrafią być niebezpieczne, szczególnie dotyczy 
to alergików. Jeżeli więc doszło do ukąszenia, a mamy 
uczulenie, bezwzględnie należy udać się do lekarza. 
W skrajnych przypadkach – gdy zaczynamy puchnąć –
wzywamy pogotowie.  

Przypominamy, że na budynku OSP znajduje się guzik, 
który po naciśnięciu uruchamia syrenę. W razie 
wypadku bez wahania można z niego skorzystać. 
Strażacy będą na miejscu w ciągu kilku minut. 
 
Tekst powstał na podstawie rozmowy ze Sławomirem 
Dramskim, v-ce prezesem zarządu tworoskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  
 

KOMISARIAT NAD RZEKĄ? 

Budynek stojący po prawej stronie Urzędu Gminy 
to część kompleksu przyzamkowych zabudowań 
folwarcznych. Powstał na początku XIX w. Początkowo 
był to służbowy budynek nadleśniczego,  pracującego 
dla właściciela tworoskiej ziemi. Po wojnie stał się 
własnością Lasów Państwowych. Te jednak przekazały 
go gminie Tworóg. Obecnie jest po części pusty 
i częściowo zamieszkały. Jakie będą jego dalsze losy?  

Ostatnio pojawiły się plotki, że być może powstanie tam 
Komisariat Policji. Rzeczywiście, w tej chwili trwają 
rozmowy z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich 
Górach, która wstępnie poinformowała, że tworoski 
posterunek nie zostanie zlikwidowany.  

Ostateczna odpowiedź ma napłynąć z Warszawy. Jeżeli 
będzie pozytywna, możliwe, że posterunek zostanie 
przeniesiony do budynku  nad rzeką.  

Przemawiają za tym względy praktyczne. W tej chwili 
policjanci mają siedzibę w budynku Urzędu Gminy, wraz 
z przeniesieniem komisariatu, zyskaliby całkowitą 
niezależność. Z kolei budynek zostałby zagospodarowany. 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Jeżeli to nie przynosi rezultatu, a dziecko traci 
przytomność, wzywamy pogotowie i przystępujemy do 
resuscytacji. Niemowlę układamy na plecach i zaczynamy 
od pięciu wdechów. Następnie dwoma palcami (mniej 
więcej na skrzyżowaniu linii sutkowej z osią ciała) 
uciskamy 15 razy, po których robimy dwa wdechy. 
Czynność powtarzamy do momentu przyjazdu pogotowia. 

Postępowanie u osób dorosłych i starszych dzieci 

Stosujemy chwyt Heimlicha. Stajemy za krztuszącą się 
osobą i obejmujemy ją dwiema rękami w pasie, tak by 
zwinięte w pięść dłonie znalazły się między pępkiem  
a żebrami. Rytmiczne uciskamy brzuch w kierunku żeber 
(pięć razy).  
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JEST CORAZ LEPIEJ 

W jednym z poprzednich numerów „TWG Kuriera” wójt 
Eugeniusz Gwóźdź powiedział, że 2012 r. będzie dla 
nas rokiem trudnym, obfitującym w wyzwania (nr 47  
z 13 lutego 2012 r.). Był jednak pewien, że problemy 
uda się rozwiązać z korzyścią dla wszystkich. Od 
tamtej wypowiedzi minęło kilka miesięcy i z niektórymi 
z nich musieliśmy się już zmierzyć. Mowa chociażby  
o likwidacji jednej klasy Gimnazjum w Brynku  
i kanalizacji w Kotach. Jak ocenia współpracę  
z mieszkańcami Eugeniusz Gwóźdź? 

– Okazuje się, że jako społeczność potrafimy rozsądnie  
i merytorycznie podejść do wszystkich spraw. Temat 
kanalizacji nie jest tematem łatwym. Wielu mieszkańców 
miało wątpliwości czy powinni się przyłączać. Dlatego 
zorganizowaliśmy cykl zebrań, na których omawialiśmy 
temat. Przyznaję, że miałem obawy, bo w wielu gminach 
ościennych spotkania z mieszkańcami kończą się na 
słownej przepychance. Dla wielu jest to po prostu okazja 
do wyrzucenia władzom w twarz pretensji. Tymczasem nic 
takiego nie miało miejsca. Zamiast wzajemnych oskarżeń  
i niepotrzebnych kłótni była konstruktywna rozmowa. 
Podobnie stało się w Gimnazjum w Brynku i wielu innych 
sołectwach. To dowód na to, że warto i trzeba ludzi 
rzetelnie informować. Wtedy jest możliwa rozmowa na 
argumenty, a dzięki temu dialog jest budujący.  

Na początku poprzedniej kadencji widziałem, że ludzie nie 
mają zaufania do władz gminnych. Teraz jednak wszystko 
zmierza w dobrym kierunku. Uczymy się wspólnie 
rozwiązywać problemy. Dlatego chciałbym podziękować 
mieszkańcom za mądre, rozsądne i dojrzałe podejście do 
problemów oraz zaufanie do władz gminnych. Jestem 
pewny, że wspólnie rozwiążemy jeszcze niejeden problem. 
Widzimy jak pod tym względem jest w kraju, dlatego  
z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nas gminne 
społeczeństwo jest ponadprzeciętnie dojrzałe z czego jako 
wójt jestem dumny i za co mogę szczerze podziękować – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.   

FESTYN RODZINNY 
3 czerwca w Nowej Wsi Tworoskiej przy stajni „Lizjana” 
odbył się Festyn Rodzinny. Główną atrakcją były konkursy 
konne (skoki przez przeszkody) o Puchar Wójta Gminy 
Tworóg. Najmłodsi brali również udział w konkursach  
i zabawach dla dzieci. Były dmuchańce, trampolina, 
przejażdżki na koniach i bryczką oraz grill. 

Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w Muzeum Chleba 
w Radzionkowie (zdjęcie powyżej). Wycieczkę 
oprowadzała Barbara Izworska.   

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Organizatorami była Rada Sołecka z Nowej Wsi 
Tworoskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz właściciele stajni 
„Lizjana”.  

KOŁO EMERYTÓW W TRASIE 

Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać daleko, żeby 
zobaczyć coś ciekawego. Koło Emerytów na dobry 
początek sezonu  zorganizowało wycieczkę do 
Nikiszowca, Giszowca i Radzionkowa.   

W dzielnicy Katowic – Giszowcu zwiedzili osiedle górnicze, 
w których kiedyś mieszkało ok. sześciuset rodzin 
robotniczych. Jak informuje uczestnik wycieczki, Fryderyk 
Zgodzaj – Każdy dom posiada duży strych, piwnicę, 
obórkę oraz spory ogród pod uprawę warzyw i owoców dla 
własnego użytku. Węgiel oraz ziemniaki były dostarczane 
przez kopalnię. Domki w Giszowcu nasi emeryci mogli 
porównać z familokami w Nikiszowcu – zabudową z 
surowej czerwonej cegły tworzącą architektoniczną całość. 
Wrażenie piorunujące! – gwarantują uczestnicy wycieczki, 
zachęcając tym samym do zobaczenia zabytków na 
własne oczy. 
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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
POLSKIEJ FEDERACJI SPORTU 
NIESŁYSZĄCYCH  
W LEKKOATLETYCE 

Uczeń klasy I A Gimnazjum w Brynku – Bogdan Wandzik – 
brał udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polskiej 
Federacji Sportu Niesłyszących w Lekkoatletyce, które 
odbywały się 8 maja w Lublinie.  

Bogdan startował w 2 konkurencjach: rzut oszczepem  
i rzut dyskiem, w kategorii – chłopcy do lat 16. W obu 
konkurencjach nasz kolega uzyskał III miejsce. 

KONKURS  
PRZYRODNICZO-LEŚNY 

18 maja w Nadleśnictwie Brynek odbył się I etap XII 
konkursu przyrodniczo-leśnego, w którym wystartowało 
siedem 3-osobowych drużyn z gimnazjów z naszego 
rejonu. Gimnazjum w Brynku reprezentowali: Karolina 
Gatys z kl. III B, Robert Majer z kl. III D, Mateusz 
Skrabania – kl. III C.  

Drużyna uzyskała II miejsce i zakwalifikowała się do finału, 
w którym zmierzą się tylko 3 najlepsze drużyny. Finał 
odbędzie się 15 czerwca. Opiekunem drużyny jest 
nauczycielka biologii – pani Katarzyna Bąk. 

ZAKOŃCZENIE GIMNAZJADY 

Dobiegła końca III Edycja Gimnazjady 2011/2012, w której 
rywalizowało 13 gimnazjów z powiatu tarnogórskiego. Cały 
rok szkolny 2011/2012 trwały zmagania sportowe w 7 
konkurencjach, takich jak: biegi przełajowe, koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy i pływanie. 
Ostatnią konkurencję rozegrano 16 maja, były to sztafety 
pływackie w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. 
Konkurencja ta decydowała o klasyfikacji generalnej.  

MUŚNIĘCIE LATA 

Uczniowie klas VI i V Szkoły Podstawowej w Tworogu na 
własnej skórze poczuli wakacyjną, letnią aurę. Wszystko 
dzięki wycieczkom szkolnym, na jakie wybrali się ze 
swoimi nauczycielami. Klasy szóste spędziły poza domem 
trzy dni (od 9 do 11 maja). Pierwszego dnia uczniowie 
zwiedzili Gniezno i Biskupin, a następnie nocowali 
w Przyjezierzu. Następnego dnia udali się do Strzelna, 
Kruszwicy i Lichenia. Ostatni dzień wycieczki spędzili 
w Toruniu i Ciechocinku.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Jak wypadło Gimnazjum w Brynku? Dziewczyny zajęły  
V miejsce, a chłopcy VIII. Jednak w końcowej klasyfikacji 
szkół zajęło II miejsce zaraz po Gimnazjum Sportowym  
w Tarnowskich Górach. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych!  

 

Klasy piąte natomiast wyjechały 14 maja na dwudniową 
wycieczkę. Zwiedziły kopalnię złota w Złotym Stoku, 
Kłodzko i Duszniki Zdrój. 15 maja uczniowie zobaczyli 
Kudowę Zdrój i Wambierzyce. Dzieci miały też możliwość 
przejścia przez labirynt skalny w Błędnych Skałach.  

 

 

Obie wycieczki udały się bardzo dobrze, dopisała świetna 
pogoda i dobre humory. Uczniowie w radosnych 
nastrojach wrócili do szkoły, by kontynuować naukę 
w kończącym się roku szkolnym. 

ASY Z NASZEJ KLASY 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tworogu składzie: 
Paulina Janoszka, Sandra Plewnia, Maciej Sikora i Martin 
Kaleta zdobyli 20 maja III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w klasyfikacji szkół podstawowych w brydżu 
sportowym. Natomiast Michał Kaleta zdobył 
w Mistrzostwach Polski Młodzików miejsce I. Z kolei Filip 
Szeląg zdobył I miejsce w zawodach „Młodzi łucznicy” oraz 
III miejsce w Mistrzostwach Śląska w Łucznictwie 
Terenowym 3D w kategorii dzieci klas IV-VI. Gratulujemy! 

 


