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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 

ZŁOCI I DIAMENTOWI JUBILACI 
50 i 60 lat temu wstąpili w związek małżeński. Dziś świętują okrągłą rocznicę wspólnego życia.  
O tym, kto otrzymał order Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeczytacie na str. 7. 

JAK ZDOBYĆ 
STYPENDIUM? 
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy 
zmieniono zasady udzielania 
stypendiów Wójta Gminy dla 
uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjum.  

Sprawdźcie jakie osiągnięcia będą 
uwzględniane.  

Więcej str. 4. 

 

O GOTOWANIU, 
IMPREZOWANIU 
PRZY OGNISKU I3 
KARTOFLU 

Kartofel to najbardziej 
rozpowszechnione warzywo w 
naszej kulturze. Co można z nim 
zrobić?   

Więcej str. 5. 

 

ANKIETA DLA 
MIESZKAŃCÓW 
GMINY 

1 stycznia 2012 roku weszła w życie 
ustawa o zmianie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Dowiedz się co się 
zmieni i weź udział w ankiecie. 

Więcej str. 8. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

HOBBYSTA333333333333.33333..str.3 
- Udźwignąć sukces 
POD LUPĄ33333333333333.3333str.4 
- Zapraszamy do tańca 
- Jak zdobyć stypendium 
KULTURALNIE3333333333333.3...3str.5 
- Kartoflana biesiada w Kotach 
- O kartoflu i pichceniu 
- O obłoczku, tęczowym soczku iH transporcie 
międzynarodowym 
- Na tropach przygód Tomka 
- Pierwszaki na start! 
- Złote i diamentowe gody 
- Mali poligloci z Wojski 
NA BIEŻĄCO3333333333333.3.33.str.8 
- Gdzie śmierdzi plastikiem? 
- Ustawa śmieciowa – ankieta dla mieszkańców gminy 
- Jak zmienił nas Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- My się mrozu nie boimy, czyli termomodernizacja  w 
przedszkolu w Tworogu 
- Działki budowlane na sprzedaż 
- Zasady zdrowego odżywiania cz. I 
- Sztafetowe biegi przełajowe  
- Z przyrodą na „ty” 
- Ale jazda! 
- 65 lat  koła łowieckiego „Knieja” 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W jesiennym wydaniu TWG Kuriera zapraszamy 
mieszkanki gminy do wspólnego tańca na zajęciach 
zumby! O zajęciach tanecznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu przeczytacie w dziale „Pod lupą”. 
Piszemy także o innym ciekawym, choć o wiele „cięższym” 
sporcie – o dźwiganiu ciężarów. O tym, kto w gminie 
dźwiga, ile kilogramów i jakie sukcesy ma na koncie, 
dowiecie się z „Hobbysty”. 

Niestety po raz kolejny musimy poruszyć problem spalania 
śmieci w przydomowych kotłowniach. Mimo nagłaśniania 
problemu, nadal wielu mieszkańców gminy łamie przepisy 
i emituje do atmosfery groźne dla zdrowia substancje. 
Koniecznie przeczytajcie tekst „Gdzie śmierdzi 
plastikiem?”.  

Towarzyszymy również złotym i diamentowym jubilatom 
podczas ich wizyty w Urzędzie Gminy, obserwujemy 
kartoflaną zabawę w Kotach i dowiadujemy się kim jest 
pewien różowy obłoczekH 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Grażyna Nierychło, Hanna Pawełczyk, Elżbieta Zawartka 

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

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
UDŹWIGNĄĆ SUKCES 

Sport ten wymaga ogromnej siły, ale też silnej woli. 
Niektórzy twierdzą wręcz, że ciężary dźwiga się głową, 
nie mięśniami. O tym jak jest naprawdę najlepiej 
wiedzą sami zawodnicy. W naszej gminie mamy 
medalowych reprezentantów tej dyscypliny. To 
Martyna i Mateusz Mundzik – rodzeństwo  
z Boruszowic. O umiejętnościach Mateusza najlepiej 
świadczy ostatnie wyróżnienie – pod koniec września 
został powołany do kadry Akademickiego Związku 
Sportowego. Jest w czołówce studentów 
uprawiających podnoszenie ciężarów. 

– W tej dyscyplinie wygrywa zawodnik, który dźwignie 
najwięcej w stawce. Od początku XX w. we 
współzawodnictwie używana jest sztanga składająca się  
z gryfu – tę część zawodnik chwyta podczas podnoszenia, 
oraz tulei – na tej części zmienia się ciężar sztangi za 
pomocą okrągłych talerzy. Natomiast do końca XIX w. 
zawodnicy podnosili różne przedmioty o 
nieznormalizowanych kształtach. Podnoszenie ciężarów 
składa się z dwóch boi: rwania, polegającego na 
podniesieniu sztangi bezpośrednio ponad głowę na 
wysokość wyprostowanych ramion oraz podrzutu 
charakteryzującego się wznoszeniem sztangi na dwa 
tempa: zarzutu sztangi na klatkę piersiową w przysiadzie, 
a następnie, po uzyskaniu pozycji stojącej ciała – 
wypchnięcie sztangi na wysokość wyprostowanych w górę 
ramion z pomocą siły mięśni czworogłowych uda. Po 
zarzucie sztangi i wyprostowaniu sylwetki zawodnik może 
rozszerzyć uchwyt, podrzucić sztangę, aby jej ułożenie nie 
uciskało tętnic szyjnych, uwolnić kciuki z uścisku – są to 
czynności przygotowawcze do wybicia góry. Podczas 
zawodów obowiązuje podział na kategorie wagowe. 
Zawody są rozgrywane w konkurencjach męskich  
(8 kategorii: od 56 kg do +105 kg) oraz żeńskich  
(7 kategorii: od 48 kg do +75 kg) – wyjaśnia Mateusz, choć 
dla laika i tak brzmi to skomplikowanieH I rzeczywiście – 
sport nie należy do łatwych. Sukces w podnoszeniu 
ciężarów oparty jest na solidnej diecie, wymaga też 
pewnych nakładów finansowych i ogromnej dyscypliny. 
Mimo to Mateusz zdobył pierwszy medal po 6 miesiącach 
treningu. – Trener uważał, że nie byłem najlepszym 
materiałem na sztangistę – wspomina i dodaje, że czasami 
sukces przychodzi szybciej niż można się spodziewać. 

Dziś jest wielokrotnym Mistrzem Śląska, Mistrzem 
Makroregionalnym, w 2010 r. zdobył tytuł Mistrza woj. 
lubelskiego, na koncie ma także srebro wywalczone  
w Mistrzostwach Polski do lat 17 i brąz w Mistrzostwach 
Polski do lat 20. Podczas Akademickich Mistrzostw Polski 
w 2011 r. został Wicemistrzem, a rok później 
Międzynarodowym Wicemistrzem Polski Akademickiego 
Związku Sportowego. Jest również autorem dwóch 
publikacji naukowych na temat budowy ciała osób 
uprawiających sporty siłowe. Jego rekordy to 150 kg  
w rwaniu, 176 kg – w podrzucie i 325 kg w dwuboju.  Brzmi 
imponująco jak na 22-latka. Mateusz jest nauczycielem wf-
u i WoS-u, kończącym studia na Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 

– Wszystko co osiągnąłem było wypracowane wspólnie 
z trenerem Włodzimierzem Kaźmirskim i jego synem 
Remigiuszem. W 2009 po napisaniu matury opuściłem 
klub, lecz do dzisiaj pozostaję pod jego czujnym okiem. 
W 2010 roku powstała sekcja podnoszenia ciężarów przy 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie, gdzie bez 
większego wahania postanowiłem się przenieść. Jestem 
tam zarówno zawodnikiem, jak i działaczem. Jednak 
sekcja ta jest nastawiona na szkolenie młodzieży 
akademickiej, a ja chciałbym stworzyć sekcję od podstaw. 
Uważam, że gmina Tworóg świetnie się do tego nadaje, 
ponieważ posiada na swoim terenie placówki oświatowe 
na trzech szczeblach – od podstawówki po gimnazjum aż 
do technikum, czyli teoretycznie można wyszkolić 
zawodnika nie mając obaw, że narazi się go na dojazdy 
czy inne utrudnienia związane ze szkołą. Dzieciaki mogą 
zaczynać treningi siłowe mając lat 11. Oczywiście nie są to 
poważne treningi z obciążeniami. To raczej zabawa 
w zwisach, skoki, biegi sprinterskie, gimnastyka, stretching

– mówi Mateusz. 

Można się więc spodziewać, że gdy tylko obroni tytuł 
magistra ostro zabierze się za trenowanie młodych 
mieszkańców naszej gminy. Otwarciu sekcji podnoszenia 
ciężarów ma towarzyszyć prowadzenie komercyjnej siłowni 
dla mieszkańców gminy. – Mam zamiar krzewić kulturę 
fizyczną poprzez aktywny i pasywny udział w sporcie. 
Zwalczać otyłość poprzez kampanie na rzecz zdrowego 
odżywiania się i popularyzację rekreacji ruchowej wśród 
osób pracujących – mówi. W przyszłym roku chciałby 
wyjechać na Uniwersjadę. Jak twierdzi jest to możliwe po 
wrześniowych zawodach, na których dostał powołanie do 
kadry AZS. 

Jego siostra jest jeszcze młodsza. To 18-letnia uczennica 
tarnogórskiego Technikum Chemicznego. A jednak młody 
wiek nie przeszkodził jej w byciu pięciokrotną Mistrzynią
Śląska oraz w trzykrotnym zdobyciu srebra i brązu na 
Mistrzostwach Polski. Oboje zdobywali doświadczenie 
w klubie KORiS Śląsk w Tarnowskich Górach. Martyna 
była jedyną zawodniczką klubu. Z wielu powodów, dwa 
lata temu postanowiła zrezygnować. Teraz skupia się na 
swoich planach na przyszłość. Chciałaby zostać 
ratownikiem medycznym i propagować zdrowy styl życia 
poprzez aktywność fizyczną w formie rekreacji.
Tymczasem Mateusz nie tylko zdobywa kolejne medale, 
ale wiąże z tym sportem swoją przyszłość. 



4 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
ZAPRASZAMY DO TAŃCA 

Podczas tańca pracuje nie tylko ciało ale i umysł. 
Taniec to zdrowie i znakomity sposób na jesienną 
chandrę. W dodatku wymaga ruchu, a ten pobudza 
nasz organizm. Ruszają się mięśnie i stawy, a ciało  
w poszukiwaniu energii zaczyna spalać tkankę 
tłuszczową. Coraz częściej w ofercie klubów fitness 
pojawiają się zajęcia powiązane z tańcem. Trudno się 
dziwić – to sposób na kondycję, wzmocnienie mięśni, 
poprawę sylwetki3 W tej chwili w ofercie GOK-u 
znajdują się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. 
Instruktorką jest Katarzyna Marchewka. Jeżeli jednak 
będą chętni, oferta zostanie poszerzona o zajęcia  
z zumby. Dlatego zapraszamy do zapisów w GOK-u 
osobiście lub pod nr tel. 32 285 74 92. 

Coś dla najmłodszych 
Zajęcia taneczne dla grupy przedszkolnej odbywają się  
w poniedziałki i czwartki o godz. 17.15. To zajęcia głównie 
nastawione na kształtowanie słuchu i wrażliwości na 
zmiany dynamiki, tempa, rejestru, a także na rozwój 
koncentracji, poprawę pamięci oraz kształtowanie inwencji 
twórczej. Ćwiczenia mają także na celu ogólną poprawę 
kondycji ruchowej.  

i kondycję. Polega na połączeniu tańca z aerobikiem. 
Powstała w latach 90. XX wieku. Sukces Zumby zawiera 
się w łatwych do zapamiętania krokach i porywającej do 
tańca muzyce. Zumba rzeźbi ciało, pomaga szybko spalić 
kalorie, wzmacnia kondycję i niewątpliwie dodaje 
kobiecości, a oprócz tego pozwala na całkowite wyrażanie 
siebie i co najważniejsze poprawia nastrój i gwarantuje 
udaną zabawę. 

JAK ZDOBYĆ STYPENDIUM? 
Na ostatniej Sesji Rady Gminy zmieniono zasady 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Stypendium Wójta Gminy
przyznawane jest za okres 10 miesięcy od czerwca do 
września danego roku szkolnego i wypłacane jest 
jednorazowo. Sprawdźcie jakie osiągnięcia będą 
uwzględniane. 

Dla uczniów szkół podstawowych wynosi minimum 30 zł 
miesięcznie i może je otrzymać uczeń, który uzyskał 
w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych co najmniej 5,60, wzorową ocenę 
z zachowania i zdobył minimum trzecie miejsce 
w konkursie międzygminnym lub jest laureatem konkursu 
przedmiotowego lub interdyscyplinarnego –
organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego 
zlecenie przez podmioty prowadzące działalność 
edukacyjną.  

Gimnazjalista musi spełniać łącznie trzy kryteria to jest a 
i b obowiązkowo i do wybory c lub d: 
a) uzyskał w roku szkolnym średnią ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,50, 
b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania, 
c) zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie 
przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty, 
d) za inne osiągnięcia naukowe na szczeblu rejonowym, 
wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowane przez 
podmioty prowadzące działalność edukacyjną, uznane za 
szczególne przez Komisję Stypendialną. 

Stypendium można również otrzymać za osiągnięcia 
w zakresie sztuki lub sportu. Uczeń musi spełniać dwa 
kryteria to jest a obowiązkowo i do wybory b, c, lub d: 
a) uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 
b) jest zdobywcą minimum trzeciego miejsca – co najmniej 
szczebla powiatowego – w konkursie indywidualnym 
w zakresie sztuki organizowanym przez podmioty 
prowadzące działalność edukacyjną, 
c) ma wybitne osiągnięcia sportowe  – jest zdobywcą 
minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej  
w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu 
powiatowym,  
d) ma inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące 
gminę, a uznane za szczególne przez Komisję
Stypendialną. 

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać 
zainteresowane osoby pełnoletnie, rodzice lub 
opiekunowie prawni ucznia, wychowawca klasy oraz 
dyrekcja szkół w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg 
w terminie do 30 czerwca danego roku.   
 

Coś dla nieco starszych 
Zajęcia grupy starszej odbywają się w poniedziałki i 
czwartki o godz. 18.05. W skład grupy wchodzą uczniowie 
szkoły podstawowej. Przeważają tutaj zajęcia typowo 
taneczne, połączone z intensywnymi rozgrzewkami, które 
mają na celu poprawę sprawności fizycznej. – Zajęcia 
przyczyniają się do kształtowania sprawności umysłowej, 
ćwiczą pamięć i koncentrację oraz wpływają pozytywnie na 
koordynację ruchową. Na zajęciach wykorzystywane są 
przede wszystkim tańce nowoczesne: hip hop, dancehall, 
reggaeton czy funky. Nie brakuje także elementów tańców 
latynoamerykańskich – mówi Katarzyna Marchewka. 

Coś dla każdego  
W szybkim tempie obiegła cały świat i uzyskała ogromną 
aprobatę na wszystkich kontynentach, nie tylko wśród 
kobiet. Zumba to gruzińska nazwa kamienia filozoficznego, 
oznacza to samo co powiedzenie „wystarczy tylko chcieć”. 
To taniec i zabawa dla wszystkich, bez względu na wiek  
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KURIER KULTURALNIE 
KARTOFLANA BIESIADA  
W KOTACH 

Kartofel to najbardziej rozpowszechnione warzywo  
w naszej kulturze. Na Śląsku jest bazą wielu 
regionalnych potraw – chociażby klusek. Jednak może 
on być pretekstem do innej zabawy niż kuchenna. 
Jesienny czas wykopków zainspirował mieszkańców 
Kotów do organizacji biesiady. W tym roku „Kartofel 
Fest” odbył się 8 września na działce obok 
przedszkola. Była to już trzecia edycja imprezy. 

Biesiadę zorganizowało Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
Sołectwa Koty dzięki pozyskanemu grantowi z Forum 
Młodzieży Gierałtowickiej Działaj Lokalnie VII, GOK 
Tworóg i Przymierze Śląskie. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w pracach związanych 
z przygotowaniem festynu, a w szczególności strażakom 
OSP Koty.   

O KARTOFLU I PICHCENIU 

W XIX w. podstawą śląskiej diety były – obok kapusty 
i żuru – ziemniaki. Podawano je gotowane w łupinach, 
obrane i rozgniecione lub w postaci placków 
ziemniaczanych pieczonych bezpośrednio na gorącej 
płycie. Ziemniaki są pożywnym warzywem, zawierają 
wiele składników odżywczych: sód, potas, magnez, 
wapń, mangan, żelazo, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, 
jod, karoten, wiele witamin, fruktozę, sacharozę, 
skrobię3  

Wiele ciekawych przepisów na dania z ziemniaków 
znajdziemy w książce „Śląska spiżarnia. O jadle, 
warzyniu, maszketach i inkszym pichceniu” autorstwa 
Joanny Świtały-Mastalerz i Doroty Świtały-Trybek. 
Poniżej przedstawiamy dwa przepisy z książki i jeden 
mieszkanki Tworoga. 

Grzonki ze Świniowic 

Potrzebujemy 1 kg ziemniaków, 0,5 kg mąki pszennej, sól, 
25 dag tłuszczu ze skwarkami. Ugotowane ziemniaki 
przeciskamy, dodajemy mąkę, sól, tłuszcz ze skwarkami. 
Wszystkie składniki mieszamy. Na brzegi dużej, glinianej 
miski łyżką nakładamy ciasto, którą następnie zanurzamy 
w gotującej się wodzie i czekamy „aż dojdą”. Podajemy np. 
z mięsem. 

Kluski z mięsem z Tworoga 

Przygotowujemy ciasto jak na białe kluski. Do farszu 
potrzebujemy 0,5 kg mięsa mielonego i mięsa 
ugotowanego (np. z zupy), także zmielonego, bułkę, jajko, 
sól, pieprz, czosnek. Łączymy mięso mielone 
z gotowanym, dodajemy namoczona, odciśniętą, bułkę, 
surowe jajko, czosnek i przyprawy. 

Formujemy kluski z mięsnym nadzieniem w środku 
i wrzucamy do gotującej wody. Podajemy z roztopionym 
tłuszczem ze skwarkami. 

Sałatka ziemniaczana z Tworoga 

Swoim przepisem podzieliła się z nami sołtys Tworoga, 
Gertruda Byszewska. Sałatka ziemniaczana jest w jej 
rodzinie bardzo popularna, przygotowywała ją już mama 
pani Gertrudy. Do jej przyrządzenia potrzebujemy 
6 dużych ziemniaków ugotowanych w mundurkach, 1 dużą 
cebulę, 2 słone śledzie, 2 ogórki konserwowe, 2 jajka, sól, 
pieprz i majonez. Wszystko kroimy w kostkę i mieszamy. 

Smacznego! 

Hitem spotkania były oczywiście kartofle – w postaci 
placków ziemniaczanych i sałatek. Jednak najbardziej 
charakterystycznym przysmakiem były gorące ziemniaki z 
ogniska. Wielkie palenisko nadzorowane przez strażaków 
z kotowskiej OSP było również okazją do ogrzania się, 
kiedy wieczorem powiało już jesiennym chłodem. 

Dla mieszkańców sołectwa wystąpił kabaret J.K.J. 
AKORD, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna. 
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O OBŁOCZKU, TĘCZOWYM 
SOCZKU I3 TRANSPORCIE 
MIĘDZYNARODOWYM 

Zamki wyglądające jak pyszne torty, a w nich 
chmurkowe krzesła, chmurkowe stoły  
z chmurkowymi łyżkami i niebiańskimi przysmakami – 
tęczowym sokiem i przepysznymi płatkami śniegu.  
W tej przedziwnej krainie mieszka „różowy, calutki 
różowiutki” obłoczek Dabo. Przyjazna chmurka to nie 
kto inny, a bohater najnowszej publikacji mieszkanki 
Tworoga – Danuty Terlikowskiej. Autorka zdradza nam 
czym na co dzień się zajmuje i jak zrodził się pomysł 
na bohatera. 

– Myślę, że „Obłoczek Dabo” to wyjątkowa bajka, jakiej do 
tej pory nie było. W pełnym fantazji Królestwie Chmurek 
mali czytelnicy odkryją marzenia różowego obłoczka. 
Postanawia on zejść po tęczy prosto na pachnącą łąkę, 
gdzie poznaje sympatyczne rodzeństwo i zazdrosną żabkę 
– mówi Danuta Terlikowska. Książka jest adresowana do 
dzieci od 5 lat. Choć pomysł na fabułę zrodził się dawno 
temu, bajka została wydana dopiero w 2012 r. po roku 
przygotowań. Skąd pomysł na świat ukryty w chmurach  
i jego mieszkańców? Inspiracją okazał się błogi relaks na 
plaży. – Leżąc wpatrywałam się w chmury i zdałam sobie 
sprawę, że jeszcze nikt nie wymyślił podobnej postaci. 
Stwierdziłam – dlaczego nie spróbować? W końcu przy 
odrobinie wyobraźni, patrząc w niebo, można zobaczyć 
wszystko – wyjaśnia Danuta Terlikowska. „Obłoczek Dabo” 
to pierwsza próba dotarcia do młodego odbiorcy i druga 
publikacja na koncie autorki. 

Maluje kwiaty, owoce, pejzaże, portrety, a nawet 
samochodyH – W ten sposób zabijam wolny czas – mówi. 
Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że ma go w nadmiarze. 
Wręcz przeciwnie. Pisarka i malarka to na co dzień mama 
trójki już niemal dorosłych dzieci i pełnoetatowa 
bizneswoman prowadząca razem z mężem firmę. 
Zaskakująca jest również branża, w której działa. Firma 
specjalizuje się w obsłudze ładunków przestrzennych 
w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym. 
Transport, samochody o ogromnej ładowności – to kojarzy 
się z męskim światem. Ona jednak bez trudu się w nim 
odnalazła i dzisiaj branża nie ma dla niej żadnych tajemnic. 
A ponieważ własny biznes okazał się trafionym pomysłem, 
założyła drugą firmę – wydawnictwo „AKWA”. Teraz 
wspólnie z córką „bada” ten, póki co, nieznany im rynek. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

 W 2009 r. Danuta Terlikowska wydała tomik poezji 
„Testament miłości”. Jednak na dwóch publikacjach jej 
przygoda pisarska prawdopodobnie się nie skończy.  
W szufladach wciąż czekają kolejne literackie pomysły. 
Jeden z nich już wkrótce ma zostać zrealizowany. Autorka 
zdradza tylko, że i tym razem adresatem będą dzieci. 

Ciekawostką jest fakt, że wszystkie ilustracje w jej 
książkach są wykonane przez samą autorkę. Zresztą nie 
tylko te. Wchodząc do jej domu w pierwszej kolejności 
zauważymy barwne, pełne ekspresji obrazy olejne wiszące 
na każdej ścianie. 

Kto ma ochotę poznać fantazyjny świat wesołego 
obłoczka, zapraszamy na stronę internetową wydawnictwa 
www.akwa.net.pl. Książka oraz tomik poezji są również 
dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu. 

NA TROPACH PRZYGÓD TOMKA 

Do połowy października w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu można oglądać wystawę „Pisarz 
na tropach przygód Tomka”. Ekspozycja jest 
poświęcona twórczości Alfreda Szklarskiego. 

Na wystawę składa się 10 plansz dotyczących przygód 
Tomka Wilmowskiego – bohatera cyklu książek 
Szklarskiego.  Plansze mają charakter collage’u i składają 
się  m.in. ze zdjęć i okładek książkowych. Autorem 
wystawy jest Dawid Koteja. 
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PIERWSZAKI NA START! 

Już dni płyną pracowite nad książką szkolną, nad 
zeszytem3 Życzymy wszystkim na początek 
szkolnego roku – samych piątek! Miesiąc temu,  
3 września prawie 5 mln uczniów w Polsce rozpoczęło 
kolejny rok szkolny. W tym roku w naszych  gminnych 
szkołach podstawowych jest łącznie 55 
pierwszoklasistów. 

W SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu zostały 
utworzone dwie klasy pierwsze A i B. W klasie A znajduje 
się 15 uczniów, a wychowawcą została pani J. Mazur, 
natomiast klasa B liczy 17 uczniów, którzy będą zdobywać 
wiedzę i nowe umiejętności  pod okiem pani K. Kaszuby.  

Najważniejszym celem obchodów tego dnia było 
wzbudzenie wśród uczniów europejskiej tożsamości 
i nawiązanie współpracy z Komisją Europejską, dzięki 
której uczniowie otrzymali nagrody.  

Grażyna Nierychło

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

Co to takiego prawdziwa miłość, czy w ogóle istnieje? 
To trudne pytanie, ale odpowiedzią na nie mogą być 
małżeństwa obchodzące w tym roku złote 
i diamentowe gody. – Bez wzajemnej bliskości, 
serdeczności, troskliwości, wzajemnego wsparcia, 
umiejętności dbania o delikatne i kruche uczucia,
trudno byłoby wam przeżyć te wszystkie lata. Myślę, że 
dowodem na istnienie prawdziwej miłości jest wasza 
obecność – przekonywała przewodnicząca Rady 
Gminy, Maria Łukoszek. – Jesteście przykładem dla 
młodego pokolenia, które często zapomina 
o fundamentalnych wartościach – dodał wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. 

W czwartek 27 września Urząd Gminy w Tworogu gościł 
jubilatów – pary o imponującym stażu, bo pięćdziesięcio-
i sześćdziesięcioletnim. Uroczystość odbyła się w Sali 
Ślubów, gdzie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Irena 
Kocurek, wójt Eugeniusz Gwóźdź i przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Łukoszek złożyli jubilatom życzenia.  

Pary obchodzące pięćdziesięciolecie pożycia 
małżeńskiego otrzymały ordery Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pozycie 
małżeńskie”. Należą do nich: Halina i Wilhelm Klisch, 
Teodora i Alojzy Krywalscy, Helena i Rudolf Opara, 
Adela Polotzek, Anna i Horst Rduch, Hildegarda i Jan 
Sikora, Gizela i Mirosław Walczak, Hildegarda i Horst 
Wallach, Franciszka i Gabriel Wandzik, Rita i Erhard 
Zelder oraz Adela i Rudolf Zyzik. 

Z kolei diamentowe gody obchodzili: Adelajda i Jerzy 
Gaida, Helena i Jan Gładysz, Teresa i Eryk Suberscy
oraz Elżbieta i Bernard Żelosko. 

Zwieńczeniem uroczystości był obiad, który odbył się 
w Dworku Myśliwskim w Brynku. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce przybyło  
w tym roku tylko 5 pierwszoklasistów. Opiekować będzie 
się nimi pani D. Bera. 

MALI POLIGLOCI Z WOJSKI 

26 września obchodzony jest Europejski Dzień 
Języków, jednak w Szkole Podstawowej w Wojsce 
trwał on cały tydzień. Każdego dnia uczniowie mieli za 
zadanie odnaleźć 20 słów w różnych językach, 
ukrytych w całej szkole. 

Takie słowa jak „ordinateur” po francusku czy „sedia” po 
włosku na zawsze już pozostaną w pamięci naszych 
młodych poliglotów. Codziennym obowiązkiem wszystkich 
uczniów i nauczycieli było powitanie i pożegnanie w danym 
języku. Na zakończenie obchodów uczniowie wszystkich 
klas zaśpiewali nieśmiertelną piosenkę "Panie Janie" w 7 
językach europejskich. 

 

Klasa pierwsza SP im. Jana Pawła II w Boruszowicach 
liczy w tym roku 18 uczniów. Ich wychowawczynią została 
pani D. Bem. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
GDZIE ŚMIERDZI PLASTIKIEM? 

Rozpoczął się sezon grzewczy, warto więc zwrócić 
uwagę na to, co będziemy wrzucać do pieca. Z ustawy 
o odpadach jasno wynika, że palenie śmieci możliwe 
jest jedynie w spalarniach odpadów, a nie  
w przydomowych kotłowniach. Niestety, mimo to 
czarny, gryzący dym z kominów to wciąż nierzadki 
widok. Choć o ekologii jest coraz głośniej, w potocznej 
świadomości śmieci nadal są cennym materiałem 
energetycznym, znakomitym na podpałkę. Problem 
palenia odpadami w przydomowych kotłowniach 
poruszaliśmy już na łamach 40 numeru TWG Kuriera, 
w artykule „Trucizny z pieca”. Niestety, temat powraca 
jak bumerang i dotyczy całej gminy. Świadczą o tym 
listy przesyłane do redakcji. Jedna z czytelniczek pisze 
wprost „czuć zapach palonego plastiku, wieczorem nie 
można wyjść na spacer. Zimą problem jest większy (…). 
Podobno mamy być ekologiczną gminą, a nie śmierdzącą 
plastikiem (…)”. 

Palenie odpadami 

Większość dzisiejszych odpadów to tworzywa sztuczne, 
których spalanie niesie za sobą ogromne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia 
człowieka. Spalanie takich odpadów w przydomowych 
kotłowniach, prowadzi do powstawania najbardziej 
trujących, chemicznych syntetyków, takich jak dioksyny. To 
związki chemiczne 10 tys. razy bardziej niebezpieczne niż 
cyjanek potasu. Mają one działanie wysoko rakotwórcze: 
przyczyniają się do powstawania raka wątroby, nerek, 
płuc. Oprócz tego powodują zaburzenia neurologiczne  
i hormonalne, a u kobiet w ciąży działają wczesnoporonnie 
i są przyczyną deformacji płodu. Poza tym odznaczają się 
niezwykłą trwałością, w glebie rozkładają się około 10 lat. 
Spalając odpady z tworzyw sztucznych powodujemy 
przenikanie dioksyn do naszego otoczenia. Najbardziej 
narażeni na ich działanie są ci, którzy przebywają najbliżej 
źródła skażenia (czyli osoby, które w ten sposób 
pozbywają się śmieci, a także ich sąsiedzi). 

Spalane w ten sposób tworzywa są emitowane z niskich 
kominów domowych lub przydomowych kotłowni, co 
uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże 
odległości i rozproszenie ich przez wiatr. Efektem tego jest 
wzrost trujących substancji w powietrzu atmosferycznym. 
Wiele poważnych chorób powodowanych przez te 
substancje daje o sobie znać dopiero za kilka lat, jednakże 
ogólna zachorowalność na choroby płuc, gardła, krtani itp. 
wzrasta niemalże od razu, co jest  związane  
z uszkodzeniem układu immunologicznego i spadkiem 
odporności organizmu. Obecny sezon jesienno-zimowy to 
ulubiona pora wielu chorób. Pogoda wpływa na nasze 
zdrowie i samopoczucie, a rozpoczynający się w tym 
czasie sezon grzewczy dodatkowo naraża nas na 
zaostrzenie objawów chorobowych. 

Kwestia palenia odpadami jest regulowana prawnie. 

Art. 71 ustawy o odpadach informuje nas, że osoby 
łamiące zakaz palenia tworzywami sztucznymi narażają 
się na wysokie kary grzywny lub aresztu. Prawo jasno 
określa czego nie można  spalać w piecach i domowych 
kotłowniach. Do takich tworzyw należą:  
– plastikowe pojemniki i butelki po napojach, 
– zużyte opony i inne odpady z gumy, 
– przedmioty z tworzyw sztucznych, 
– elementy drewniane, pokryte lakierem, 
– sztuczna skóra, 
– opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony 
roślin, 
– pozostałości farb i lakierów, 
– plastikowe torby z polietylenu, 
– papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb 
kolorowych. 

Zastosowane w budynku sposoby ogrzewania nie mają 
prawa powodować zanieczyszczeń środowiska oraz 
naruszać przepisów w zakresie usuwania odpadów, 
a także powodować uciążliwości dla sąsiadów. Urzędnicy 
gminy mają prawo sprawdzić czy właściciel nieruchomości 
wypełnia obowiązki w zakresie utrzymania porządku 
i czystości i skonfrontować przestrzeganie przez 
właściciela owej nieruchomości przepisów z zakresu 
ochrony środowiska. 

Wypalanie traw 

Warto również przypomnieć, że oprócz zakazu palenia 
odpadami, istnieją regulacje prawne dotyczące wypalania 
traw i pozostałości roślinnych. Wbrew błędnej ocenie, takie 
wypalanie na podwórkach nie użyźnia gleby, lecz prowadzi 
do jej wyjałowienia. W wysokiej temperaturze ginie 
większość żywych organizmów i zostaje zahamowany 
rozkład resztek roślinnych. Płomienie trawiące roślinność 
powodują również zagrożenie pożarowe. Przepisy 
zabraniają wypalania suchych traw i pozostałości 
roślinnych na powierzchni łąk i pól. Wypalanie takie jest 
możliwe  jedynie pod pewnymi warunkami dotyczącymi 
miejsca spalania. Musi to być miejsce zlokalizowane 
w obrębie pola odległego od granic lasu o co najmniej 100 
m., w bezpiecznej odległości od obiektów. Zawsze musimy 
pamiętać, że nawet najmniejsze kontrolowane ognisko 
może przerodzić się w pożar. 

USTAWA ŚMIECIOWA – ANKIETA 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zmienia ona radykalnie dotychczasowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając 
na gminy obowiązek zorganizowania do 1 lipca 2013 
roku nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, zgodnego z zapisami znowelizowanej 
ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi, o czym 
już niejednokrotnie informowaliśmy na naszych 
łamach. 
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Od 1 lipca 2013 roku właściciele i zarządcy nieruchomości 
nie będą już zawierać indywidualnych umów na odbiór 
odpadów, będą natomiast wpłacać do kasy miasta tzw. 
opłatę śmieciową, której wysokość i sposób naliczania 
określi Rada Gminy Tworóg. Podstawą naliczenia opłaty 
będzie deklaracja składana przez właściciela 
nieruchomości, a jej wysokość ustawodawca nakazuje 
wyliczać w oparciu o (do wyboru): liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, ilość wody 
zużywanej przez daną nieruchomość lub powierzchnię 
lokalu mieszkalnego. Czwarty wariant w ustawowym 
katalogu metod to jednolita stawka opłaty dla wszystkich 
gospodarstw domowych w Gminie Tworóg. 

Spośród metod wskazanych powyżej gmina musi wybrać 
jedną. Ponieważ jednak zmiany dotyczą bez wyjątku 
wszystkich mieszkańców, dlatego chcielibyśmy dać 
Państwu możliwość wypowiedzenia się, którą z propozycji 
ustawodawcy uważacie za najsprawiedliwszą. Pomoże  
w tym ankieta, którą znajdziecie w Urzędzie Gminy  
w Tworogu, Zakładzie Usług Komunalnych w Tworogu, 
u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Tworóg. 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu 
Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres 
gospodarka@ug.tworog.pl w terminie do  
31 października 2012r. Formularz dostępny jest na 
stronie internetowej www.tworog.pl. 

Brak wypełnionej ankiety będzie sugerować, że zgadzają 
się państwo na ponoszenie wyższej opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych. 

JAK ZMIENIŁ NAS PROGRAM 
ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

We wrześniu kręcono na terenie gminy Tworóg 
program telewizyjny. Jego premierowy odcinek 
wyemitowano 7 października na antenie TVP Katowice. 
„Wieś w odnowie” to nagrywany na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego magazyn, w którym prezentowane 
są projekty unijne zrealizowane w wiejskich gminach. 
Nasza znalazła się w grupie dwunastu gmin wybranych 
z całego województwa śląskiego. Powtórka programu 
będzie wyemitowana 14 października. 

W gminie Tworóg zostało zrealizowanych wiele projektów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Między 
innymi doposażono świetlicę przy OSP w Wojsce, 
wyremontowano świetlicę wiejską w Mikołesce, 
wybudowano chodnik w Boruszowicach, zbudowano 
gminną halę sportową w Boruszowicach i plac zabaw na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”, była 
również możliwa budowa kanalizacji na terenie gminy, 
organizacja imprez plenerowych (np. Dni Tworoga  
i „Spichlerzowe Mini Euro 2012”, jubileusz LKS „Sparty” 
Tworóg), wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg”.  
Jednak wciąż jest wiele do zrobienia. 

W ramach PROW realizowany jest projekt związany  
z budową tarasu z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej  
w Wojsce. W trakcie jest również remont i modernizacja 
placu zabaw w Boruszowicach oraz budowa chodnika 
wzdłuż ul. Wiejskiej w Brynku. 

W planach jest wydanie książki „Śladami przeszłości” 
opisującej początki powstania miejscowości oraz rozwój 
oferty kulturalnej GOK przez założenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. A w przyszłym roku ma być 
przeprowadzona rewitalizacja budynku Urzędu Gminy 
(wraz z wymianą dachu) oraz odnowienie elewacji 
zewnętrznej w budynku późnobarokowej kaplicy. Kolejnym 
realizowanym projektem jest „Wirtualna wycieczka po 
gminie Tworóg”. – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie 
dostępności o obszarze i jego walorach. Cały projekt 
składa się z dwóch części – wydania mapy papierowej, 
która będzie promować wirtualny spacer. Ten z kolei 
zostanie wzbogacony o grę panoramiczną na bazie 
lokalnych legend – zapowiada Joanna Leksy z Urzędu 
Gminy. Wszystkie zabiegi mają na celu uatrakcyjnienie 
poznawania gminy i zachęcenie do tego każdego 
mieszkańca niezależnie od wieku. W planach jest również 
wydanie albumu zawierającego archiwalne zdjęcia 
przedstawiające naszą gminę. Mieszkańcy, którzy 
posiadają fotografie, mogą się przyczynić do powstania 
publikacji, przez udostępnienie rodzinnego albumu. W tej 
sprawie można się kontaktować z Joanną Leksy (e-mail: 
joannaleksy@tworog.pl, tel. 32 285 74 93 wew. 57). 

Projekty przyczyniły się do poprawy estetyki gminy, do 
rozwoju rekreacji i turystyki, poszerzenia oferty kulturalnej 
i rekreacyjno-sportowej, wpłynęły również na 
bezpieczeństwo pieszych, integrację społeczeństwa, 
rozwój poszczególnych sołectw i odnowienie istniejącej 
infrastruktury. – Z uwagi na ilość lasów, idziemy w kierunku 
bazy wypadowej, ale również miejsca przyjaznego 
inwestorom – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

MY SIĘ MROZU NIE BOIMY,  
CZYLI TERMOMODERNIZACJA   
W PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

Po wakacyjnej przerwie dziewięćdziesiątka dzieci 
w czterech grupach wiekowych wróciła do 
odmienionego, bo gruntownie wyremontowanego 
Gminnego Przedszkola w Tworogu. W tej chwili trwają 
ostanie prace wykończeniowe elewacji. Przedszkole 
funkcjonuje od 1980 r. Od tamtej pory nie było 
remontowane, a potrzeby z każdym rokiem narastały. 

Mury stopniowo zaczęły się sypać, a brak ocieplenia 
powodował duże straty energii i w efekcie wysokie 
rachunki. Prace modernizacyjne ruszyły w połowie 
czerwca, a zakończyły się na początku października. 
Głównym wykonawcą był ZUK w Tworogu. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Remont rozpoczęto od wnętrza placówki, by dzieci po 
wakacyjnej przerwie mogły wrócić do odświeżonych sal. 
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, powstała 
nowa kotłownia gazowa, we wszystkich pomieszczeniach 
wymieniono grzejniki oraz częściowo okna – głównie  
w salach zajęć, w łazienkach i na sali rekreacyjnej. 
Pojawiły się także nowe drzwi wejściowe. 

Z kolei na zewnątrz wykonano drenaż wokół budynku  
i nową elewację. Na dachu zamontowano kolektory 
słoneczne (tzw. solary) jako odnawialne źródło energii.– 
Liczymy, że dzięki tym wszystkim zabiegom będzie u nas 
cieplej, spodziewamy się również niższych rachunków za 
gaz i energię – mówi dyrektor przedszkola, Irena Mrówka. 
Wójt, Eugeniusz Gwóźdź podziela oczekiwania Pani 
dyrektor. – Dążymy do tego, żeby wszystkie placówki 
oświatowe były nowoczesnymi, energooszczędnymi 
budynkami. Mam nadzieję, ze w niedalekiej przyszłości tak 
się stanie – mówi. 

Środki na termomodernizację pozyskał Urząd Gminy  
w Tworogu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dodatkowo, z innych funduszy, zamontowano hydranty 
wewnętrzne i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz 
pomalowano całe przedszkole. – Mamy nadzieję, że w tym 
roku uda się również wykonać nowe ogrodzenie wokół 
przedszkola oraz dojście do przedszkola – dodaje pani 
dyrektor.  

DZIAŁKI BUDOWLANE NA 
SPRZEDAŻ 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza drugie nieograniczone 
przetargi ustne na zbycie działek: 

– Brynek : dz. nr 767/163, 768/163, 769/163, 771,163 
położone pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Zamkową 

nr 750/70 położona przy ul. Wiejskiej 

– HANUSEK: dz. nr 291/280 położona przy ulicy 
Strzeleckiej 

– NOWA WIEŚ TWOROSKA: dz. nr 1125/170, 1138/170  
położone przy ulicy Borówkowej 

– ŚWINIOWICE: dz. nr 684/10, 685/10, 686/10, 687/10  
położone przy ulicy Wiejskiej 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 08 listopada 
2012 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy 

Tworóg przy ul. Zamkowej 16. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach 
ogłoszeniowych w tutejszym urzędzie oraz na stronach 

internetowych Urzędu Gminy: 

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

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg, osobiście w pokoju 102 oraz pod  

nr tel. 32 285 74 93 wew. 42 w godzinach pracy urzędu. 

 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.I 

Bezpieczna żywność i prawidłowe odżywianie należą 
do najważniejszych czynników środowiskowych 
wpływających na człowieka. Właściwe odżywianie 
gwarantuje nam dobry stan zdrowia, ładny wygląd, 
dobre samopoczucie psychiczne, a u dzieci 
prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. 

Prawidłowo zestawiona dieta nie jest wbrew pozorom 
kosztowna, wymaga jedynie znajomości i przestrzegania 
kilku zasad, które scharakteryzuję poczynając od tego 
artykułu. 

Już starożytni zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest 
prawidłowe żywienie w życiu człowieka, a zdanie 
wypowiedziane przez Hipokratesa (ok. 460-377 p.n.e.): 
„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo 
Twoją żywnością” stanowi motto żywieniowców. 

Zasady, które przedstawiam, dotyczą żywienia ludzi 
dorosłych, zdrowych i są niczym przykazania, których 
stosowanie na co dzień zapewnia organizmowi same 
korzyści i jednocześnie eliminuje potrzebę stosowania 
różnych drakońskich diet, które najczęściej kończą się 
efektem jo-jo. Zasady zostały sformułowane przez Instytut 
Żywności i Żywienia. Jest to organizacja naukowa 
zajmująca się w Polsce problemami żywienia.  

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA 

1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. 
2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj 

o codziennej aktywności fizycznej. 
3. Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym 

źródłem energii (kalorii). 
4. Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki 

mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, 
a częściowo także serem. 

5. Mięso spożywaj z umiarem. 
6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców. 
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności 

zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo 
cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. 

8. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 
9. Ograniczaj spożycie soli. 
10. Pij wystarczającą ilość wody. 
11. Nie pij alkoholu. 

(na podstawie www.izz.waw.pl)

W kolejnych artykułach będę omawiała wszystkie te 
zasady po kolei. Myślę, że warto już dziś po ich 
przeczytaniu zrobić „rachunek sumienia” i zastanowić się 
jak wgląda mój sposób żywienia, które zasady są mi 
całkowicie obce iH postanowić poprawę. Najtrudniejsza 
jest zmiana złych nawyków żywieniowych, ale pamiętając, 
że od tego zależy zdrowie nasze i naszych najbliższych, 
myślę że warto chociaż spróbować. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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SZTAFETOWE BIEGI 
PRZEŁAJOWE  

19 września w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył 
się finał międzygminny sztafetowych biegów 
przełajowych. Uczestniczyły w nich szkoły  
z Boruszowic, Krupskiego Młyna, Wojski i Tworoga. 
Tydzień później – 26 września 2012 r. – szkoła była 
gospodarzem finału powiatowego sztafetowych 
biegów przełajowych szkół podstawowych  
i gimnazjów. Imprezę zorganizowali – Ryszard Królicki 
oraz Danuta Pichura. Poniżej przedstawiamy wyniki. 

Z PRZYRODĄ NA „TY” 

27 września w Szkole Podstawowej w Tworogu 
obchodziliśmy „Święto kwiatów, warzyw i owoców”, 
połączone z udziałem w akcji „Sprzątanie świata”. 

Najpierw uczniowie sprzątali najbliższą okolicę, a 
następnie uczestniczyli w zajęciach na sali gimnastycznej. 
W I części zajęć uczestniczyły klasy I - III. Dzieci brały 
udział w konkursach i zabawach związanych z tematem, 
rozwiązywały krzyżówki i rebusy. II część przeznaczona 
była dla klas IV-VI. Uczniowie obejrzeli prezentacje 
multimedialne zachęcające do zdrowego stylu życia. 
Główny nacisk położono na unikanie potraw typu „fast 
food” oraz szkodliwe działanie napojów energetyzujących. 
Dzieci brały też udział w grach i zabawach związanych 
z tematem. W ramach akcji przygotowano też wystawę 
plakatów zachęcających do zdrowego odżywiania się oraz 
stworzono szkolną książkę kucharską z licznymi 
przepisami na potrawy z warzyw i owoców. 

Hanna Pawełczyk 

ALE JAZDA! 

22 września na polanie przy Nadleśnictwie Brynek 
spotkała się grupa młodzieży i dzieci z naszej gminy 
i gminy Krupski Młyn. Wraz z opiekunami wyruszyli na 
wycieczkę rowerową. Jest to działanie w ramach 
projektu „Wakacje letnie pod hasłem nie narzekamy na 
nudę” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Kotach, a finansowanego przez  Starostwo 
Powiatowe Tarnowskie Góry. 

– Mimo padającego deszczu i chłodu grupa podjęła 
wezwanie i wyruszyła w trasę. Jak na strażaków przystało 
nic nie stało na przeszkodzie, żeby dobrze się bawić. Na 
rowerach zwiedzili teren leśny prowadzący z Brynka do 
Pniowca – relacjonuje prezes OSP w Kotach, Joachim 
Soll. W drodze powrotnej sprawdzali wytrzymałość 
rowerów i próbowali swoich sił na trudnym terenie. Po 
wyczynach rowerowych grupa wróciła na polanę, gdzie po 
chwili odpoczynku przy gorącym posiłku opowiadali
i dzielili się wrażeniami. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Szkoły podstawowe: 
Dziewczęta: 1 miejsce – SP nr 1 z Radzionkowa,  
2 miejsce – SP z Tworoga (na zdj. powyżej), 3 miejsce – 
SP z Nakła Śl. 4 miejsce – SP z Krupskiego Młyna. 
Chłopcy: 1 miejsce – SP nr 4 z Radzionkowa Rojca,  
2 miejsce – SP z Boruszowic (na zdj. poniżej), 3 miejsce – 
SP z Krupskiego Młyna i 4 miejsce – SP z Nakła Śl. 

Gimnazja: 
Dziewczęta: 1 miejsce – Gim. ze Świerklańca (skład 
zespołu dziewcząt: Szczepańska Paulina, Cichy Karolina, 
Lisiak Zuzanna, Goj Aleksandra, Litwińska Hanna, Lis 
Milena, Łyś Aleksandra, Ślipko Aleksandra), 2 miejsce – 
Gim. z Brynka, 3 miejsce Gim. z Kalet, 4 miejsce Gim. 
Ojca Wrodarczyka z Radzionkowa, 5 miejsce Gim.  
z Ożarowic, 6 miejsce Gim. z Krupskiego Młyna. 
Chłopcy: 1 miejsce Gim. z Brynka ( skład zespołu: Patryk 
Korkus, Denis Brol, Bartek Opara, Michał Gawlik, Patryk 
Musiol, Jakub Hyla, Mateusz Krain), 2 miejsce Gim. ze 
Świerklańca, 3 miejsce Gim. z Radzionkowa  – Rojca,  
4 miejsce Gim. z Ożarowic, 5 miejsce Gim. z Krupskiego 
Młyna. 

Następne spotkanie dla tej grupy zaplanowano na 
19 października aby wspólnie powspominać wakacje i 
zaprojektować folder z tegorocznych wakacyjnych przeżyć. 
Nad całym projektem jak i jego realizacją czuwa zarząd z 
prezesem, Joachimem Soll na czele. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom. 
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65 LAT  KOŁA ŁOWIECKIEGO 
„KNIEJA” 

– Działo się to 65 lat temu. Kolega Edward Kawecki 
miał 22 lata, Eugeniusz Jarosz – 23 lata,  Eugeniusz 
Kubica – 7, a Wojciech Żebrowski 1,5 roku. Natomiast 
wszyscy pozostali członkowie „Kniei” jeszcze się nie 
urodzili, kiedy z inicjatywy Henryka Tyblewskiego  
w 1947 r. w Gliwicach zebrała się grupa miłośników 
łowiectwa, by założyć koło łowieckie – wspominał 
podczas części oficjalnej prezes „Kniei”, Stefan Kusz. 
Jubileuszowe spotkanie odbyło się 15 września  
w osadzie myśliwskiej „Wykierz”. Uroczyste obchody 
otwarła msza św. odprawiona przy kapliczce  
św. Huberta nieopodal osady. 

Początki 
Wszystko zaczęło się od grupy pracowników Centralnego 
Zarządu Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, którzy  
w 1947 r. przekazali do Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach  projekt statutu Koła Łowieckiego. Po 
miesiącu byli już oficjalnym stowarzyszeniem. Niemal 
równolegle powstało Górnicze Koło Łowieckie „Bekas”. 
Historia miała połączyć losy obydwu organizacji w 1951 r. 
W wyniku fuzji powstało wtedy Koło Łowieckie nr 3 
Chemików z czasem przekształcone na Koło Łowieckie  
nr 3 „Knieja”. 

Po 65 latach 
„Knieja” liczy 52 członków, w tym 17 to mieszkańcy gminy 
Tworóg. Podobną liczebnie grupę stanowią mieszkańcy 
gminy Wielowieś. W szeregach znajdziemy także 
przedstawicieli Zabrza, Gliwic, Katowic. Członkowie koła 
są najlepszym dowodem na to, że łowiectwo to nie tylko 
hobby, a sposób na życie. Wielu z nich należy do 
organizacji od dziesięcioleci – Edward Kawecki już 62 lata  
i Eugeniusz Jarosz – 55 lat. Funkcję prezesa pełni Stefan 
Kusz,  łowczego – Wiesław Kucharski, skarbnikiem jest 
Krzysztof Mrówka, a sekretarzem – Janusz Skibiński. Koło 
dzierżawi obecnie dwa obwody – obwód nr 113 
(Nadleśnictwo Brynek) oraz obwód nr 114 (Nadleśnictwo 
Zawadzkie). Na przestrzeni lat koło nie tylko wiernie 
pielęgnowało myśliwskie tradycje, ale również w nie 
inwestowało. W 1997 r. z okazji  50-lecia istnienia koło 
otrzymało sztandar. W tym samym czasie wybudowano 
osadę myśliwską w pobliżu miejscowości Wykierz. Pięć lat 
później w pobliżu, w miejscu gdzie co roku kończy się 
tradycyjne polowanie wigilijne, powstała kaplica myśliwska 
św. Huberta. Obydwie lokalizacje służą członkom koła 
podczas bardziej lub mniej oficjalnych spotkań, a kapliczka 
na stałe wpisała się w lokalny krajobraz stając się celem 
leśnych spacerów. 

 

Co robi myśliwy? 
Jak myśliwy, to i polowania? – Owszem, ale nie tylko tym 
się zajmujemy – podkreśla Wiesław Kucharski. Koło 
zajmuje się gospodarką łowiecką, której głównym celem 
jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej. Członkowie koła 
wykładają rocznie ok. 70 ton różnego rodzaju karm; 
uprawiają łąki śródleśne; wypuszczają do łowiska 
zwierzynę. Koło jest rejonowym prekursorem w zasiedlaniu 
bażanta. – Przez kilka lat wypuszczaliśmy od 250 do 600 
bażantów rocznie. W sumie uzbierałoby się ich kilka 
tysięcy – mówił podczas jubileuszu prezes. Do łowiska 
wypuszczali również zające i daniele. – Polowania to 
jedynie jeden z elementów gospodarki łowieckiej, służący 
racjonalnej selekcji oraz utrzymywaniu liczebności 
zwierzyny na określonym poziomie – mówi Wiesław 
Kucharski. Tradycją polowań jest obecność sygnalistów 
(zdj. poniżej). W ciągu roku, oprócz polowań 
indywidualnych organizowanych jest ok. 10 zbiorowych.
Do obowiązkowych wydarzeń należą polowanie 
hubertowskie (na początku listopada), polowanie wigilijne 
i zakończenie sezonu. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Na spotkanie zaproszono gości – m.in. v-ce starostę 
tarnogórskiego, wójtów gmin Tworóg i Wielowieś, 
przedstawicieli Lasów Państwowych, zaprzyjaźnionych kół,
łowczego okręgu katowickiego. 

Biesiada  
Na myśliwskim stole nie może zabraknąć przysmaków 
z prawdziwego zdarzenia. Toteż gwoździem jubileuszowej 
biesiady była dziczyzna. Nim jednak goście skosztowali 
potrawy, rozdano medale nadane przez Kapitułę 
Odznaczeń Łowieckich. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 
otrzymał Stefan Kusz, Srebrny Medal trafił do Jacka 
Hulimki, Krzysztofa Mrówki i Janusza Skibińskiego. Z kolei 
Kolegium Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie 
Łowieckiej nadała Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa 
Śląskiego Jackowi Moll, Adamowi Mrówce i Wojciechowi 
Żebrowskiemu. Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa 
Śląskiego powędrował do Stefana Gawlika, Mariana 
Malosczyka i Tomasza Moll. 


