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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

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 

OSP W TWOROGU ODBIERA  
NOWY WÓZ BOJOWY 

Więcej na str. 6 
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TWG 

KURIER TABLICA 

         R            E            K            L            A            M            A 

ŁOD MAMULKI FAJER 

Kożdgo roku, już wczas rano 

Dlo Ciebie Mamulko kochano 

W dziyń fajeru twojygo 

Prosto ze łogrodka mojygo 

Srogi buket kwiotkow przynoszam 

Weź je łodymie, Cię proszam 

Niych te kwiotki, bydom Ci woniały 

Ło twojym fajerze spominały 

Gwiozdki niych dlo Ciebie świycom 

Wszystkiego najlepszego – wszyscy życzom 

Niych Ci szczyńście sypie sie gościami 

Żebyś boła zdrowo, zawsze z nami 

Irena Jonecko

PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy wsparli 
finansowo  Fundację „Słoneczko”, której podopieczną jest 
nasza córka Milena Łysik. Dzięki Waszej pomocy nasza 
córka jest poddawana dalszej rehabilitacji, która daje 
nadzieję na rozwój i szansę na większą samodzielność  
w przyszłości.  

Wdzięczni rodzice  

ODSZUKALIŚMY WIOSNĘ! 

W zorganizowanym w SP w Tworogu wiosennym 
konkursie fotograficznym „Poszukajmy razem wiosny" 
wyróżniono prace dziewięciorga autorów: Nikoli Gawlik, 
Julii Czaja, Mileny Dramskiej, Kingi Kowoll, Magdaleny 
Dombek (kl. I a), Michała Godlewskiego (I b), Jana Caus  
(I c), Natalii Włodarczyk i Wiktora Mrozińskiego (kl. II b). 
Wszystkim tropicielom wiosny, którzy nadesłali prace na 
nasz konkurs dziękujemy, a autorom wyróżnionych prac 
serdecznie gratulujemy! Nagrody wręczono zwycięzcom 
podczas Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii na profilu 
szkoły na Facebooku. Koordynatorem projektu była  
p. Małgorzata Weber. 
 

R            E            K            L            A            M            A 

RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA & CATERING& CATERING& CATERING& CATERING    

HubertusHubertusHubertusHubertus    

Zaprasza na 
niedzielne obiady 

na miejscu i na wynos 

Zestawy obiadowe już od 15 zł!  

Polecamy catering! 

Koty, ul. Potępska 2 

tel. 506447375 
tel. 605046326 

www.resthubertus.home.pl 
iprzybylek@poczta.onet.pl 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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– Słuchać serca czy rozumu? 
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– Dieta dla seniora 
– Mieszkanka gminy w gronie najlepszych 
– Niezwykłe lekcje przyrodnicze w Wojsce 
– Z poradnika młodego  zielarza 
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– Przyłapane na gorącym uczynku 
– GOK rozszerza działalność 
– Święto lasu – Brynek 2015  
– Przyjaciel wolontariatu  
– „Ladies” na wielkiej scenie 
– Mali projektanci i znawcy ojczyzny 
– Tworożanie w trasie 
– Wybieram bibliotekę! 
– Biblioteka przyjazna uczniowi 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Koszykarskie zmagania w Brynku 
– Jest złoto! 
– Pierwsze kroki w przedszkolu 
– Tworóg umajony 
– Sukcesy sportowe i matematyczne  
– Akcja – szczepienie przeciwko wściekliźnie  
 
    
 
 
 
 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

pogoda coraz częściej nas rozpieszcza. Jak wykorzystać  
ten czas? W dziale „Kulturalnie” podpowiadamy. 
Znajdziecie tam kilka weekendowych propozycji nie do  
odrzucenia.  

Kim jest Beny? O nowym „druhu” w szeregach tworoskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej piszemy na str. 6. W dziale 
„Hobbysta”  dowiecie się także co to takiego pasywny 
system bezpieczeństwa i jakie nowinki motoryzacyjne 
szykują dla nas konstruktorzy.   

Wszystkich właścicieli psów i kotów zachęcamy do akcji 
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji na 
ten temat znajdziecie na str. 15.  

A co słychać w radzie gminy? W kwietniu samorządowcy 
głowili się jak rozwiązać problem zabezpieczenia miejsc 
w tworoskiej podstawówce dzieciom 6-letnim.
O możliwościach i podjętych decyzjach przeczytacie 
w dziale „Sesja”. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Irena Jonecko, Zbigniew Łacisz, Hanna Pawełczyk, Elżbieta Zawartka 

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

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

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

KURIER SESJA 
SŁUCHAĆ SERCA CZY ROZUMU? 

Sporo napięć narosło wokół zmian wynikających  
z Ustawy o Systemie Oświaty i konieczności 
zabezpieczenia miejsc w szkole dzieciom 6-letnim. Nie 
od dzisiaj bowiem wiadomo, że jeżeli władze szybko 
nie rozwiążą problemu, z miejscami w Szkole 
Podstawowej w Tworogu może być krucho… Już dziś 
do placówki uczęszcza 219 uczniów, a we wrześniu 
może ich być nawet 250. Ciasno jest też w świetlicy 
szkolnej, z której obecnie korzysta ok. 100 uczniów. 
Samorządowcy, na których barkach spoczęło podjęcie 
decyzji w tej sprawie długo dyskutowali nad 
rozwiązaniem i wygląda na to, że poszli na kompromis, 
który będzie gminę kosztować ok. 80 tys. zł.   

15 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji 
Komunalnej, Komisji Rozwoju Inwentaryzacji i Rolnictwa, 
Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg, na której 
analizowano możliwe rozwiązania. Pierwszą  
z omawianych propozycji było połączenie Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu  
z Gimnazjum w Brynku w zespół szkół. W tym układzie 
uczniowie klas szóstych mieliby korzystać z pomieszczeń 
Gimnazjum, co spowodowałoby stworzenie miejsc dla 
dzieci sześcioletnich. W tej sprawie wystosowano pismo 
do Śląskiego Kuratora Oświaty. Opinia jednak była 
negatywna, w związku z tym nie podjęto rozmowy na ten 
temat. Rozwiązanie drugie miałoby polegać na zmianie 
obwodów szkolnych. – Jest to rozwiązanie bezkosztowe, 
ale logistycznie obszerne i ze społecznymi 
konsekwencjami – powiedział z-ca wójta, Klaudiusz 
Wieder. Obecnie w skład obwodu szkolnego Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wchodzi Tworóg, Nowa Wieś 
oraz Brynek z wyjątkiem Brynek Cegielnia i Brynek 
Dworzec. Dwie ostatnie należą do obwodu szkolnego 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach. 
Zmiana polegałaby na przeniesieniu Nowej Wsi Tworoskiej 
do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach, która dysponuje pomieszczeniami 
odpowiednimi dla klas pierwszych. Władze gminy, nim 
poddały pod dyskusję takie rozwiązanie, sprawdziły ile 
wynosi odległość z najdalej położonego domu w Nowej 
Wsi do Szkoły w Boruszowicach. Ustalono, że jest to ok. 
4,2 km. Taka odległość zobowiązuje Gminę do zwrotu 
kosztów przewozu dzieci do szkoły. Koszt miesięczny 
biletu wynosi 50 zł. Radni długo dyskutowali, a emocje 
rosły. Analizowano koszty utrzymania jednego oddziału 
klasy pierwszej, zastanawiano się czy szkoła może sobie 
pozwolić na przyjmowanie kolejnych dzieci spoza obwodu 
(jest ich na dzień dzisiejszy 6 – czworo z Potępy i po 
jednym uczniu z Tarnowskich Gór i Boruszowic). Głos 
zabrali także przedstawiciele rodziców, którzy wyraźnie 
dali do zrozumienia, że nie życzą sobie zmiany obwodów 
szkolnych. – To z pewnością trudna decyzja. W pewnym 
sensie to wybór pomiędzy sercem a rozumem. Czego 
słuchać? – zastanawiał się podczas komisji z-ca wójta. – 
Nasza decyzja powinna być najlepsza dla dzieci, ale 
podejmując ją musimy także mieć na względzie wskaźniki  

liczbowe. Tylko wówczas możliwe jest planowanie
i racjonalne rozwiązanie problemu – powiedział wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Ostatnią omawianą propozycją była 
rozbudowa SP w Tworogu. Wzięto pod uwagę dwie jej 
wersje. Pierwszą jest dobudowa pomieszczeń na sale 
lekcyjne, drugą – adaptacja pomieszczeń na strychu na 
biura dyrektora oraz sekretariat i przystosowanie 
aktualnych pomieszczeń na klasę dla pierwszaków. 
Kosztorys inwestorski pierwszej wersji obecnie opiewa na 
kwotę ok. 500 tys. zł. Skąd jednak wziąć taką sumę? 
Władze gminy zaznaczają, że oświata pochłania ogromną 
część budżetu. Rocznie gminne szkoły kosztują ok. 8mln zł 
(ponad 6 mln – subwencja, 2 mln – gmina). Przedszkola 
natomiast jako zadanie własne gminy są finansowane ze 
środków własnych gminy przy dofinansowaniu z budżetu 
państwa. Łącznie to ok. 2 mln 200 tys. zł (ok. 250 tys. 
dotacji, resztę pokrywa gmina). Daje to sumę ok. 4mln. zł 
na oświatę rocznie z budżetu gminy. – Większego ciężaru 
nie jesteśmy w stanie udźwignąć – mówi zdecydowanie 
skarbnik gminy, Renata Krain. Zaproponowano więc 
zawieszenie na okres dwóch lat funduszu sołeckiego, co 
jednak nie spotkało się akceptacją rad sołeckich. 
Realizacja drugiej propozycji  to koszt około 80-100 tys. zł.  

Dyskusję zakończyło głosowanie radnych, którzy 
pozytywnie zaopiniowali ostatnią propozycję, czyli 
adaptację strychu. – Czy zdążymy z remontem do 
września? – pytali jeszcze radni. – Nie mamy wyjścia –
zakończył rozmowę Klaudiusz Wieder.  

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W TWOROGU 

INFORMUJE 

w dniach  
18.05.2015 r. – 29.05.2015 r.  

biblioteka w Tworogu  

będzie nieczynna  

z powodu inwentaryzacji zbiorów – skontrum 

Zapraszamy do filii w Wojsce  
i Boruszowicach 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W TWOROGU ZAPRASZA 

do udziału w wycieczkach rodzinnych organizowanych 
w okresie wakacyjnym. Program i koszt wyjazdów 

znajdziecie na stronie internetowej: 

www.gok-tworog.pl 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 

Poduszka powietrzna 

To samochodowy element pasywnego systemu 
bezpieczeństwa mający na celu zniwelowanie skutków 
zderzenia. Początkowo stosowano w samochodach 
poduszkę dla kierowcy, potem dodano drugą – dla 
pasażera. Następnie pojawiły się boczne airbagi oraz 
boczne kurtyny chroniące głowę. W luksusowych autach 
montuje się także poduszki boczne dla pasażerów na 
tylnej kanapie. Jakie jest więc optimum? Jak sprawdzić czy 
SRS (Supplementary Restrain System) jest sprawny? 
Jakie nowinki w tym temacie szykuje dla nas przyszłość?     

Airbag oczywiście ratuje życie w czasie zderzenia, jednak 
jest to możliwe tylko wówczas, gdy pasy bezpieczeństwa 
są zapięte prawidłowo. Nawet najnowocześniejsze 
rozwiązania nie zastąpią inteligentnego i odpowiedzialnego 
kierowcy. Właściciel auta powinien wiedzieć, ile w jego 
samochodzie jest poduszek; pamiętać, żeby nie przysuwać 
za blisko foteli; nie sadzać dzieci w foteliku na przednim 
siedzeniu, jeśli w aucie są dwa airbagi. W czasie jazdy nie 
wolno trzymać rąk lub nóg w miejscu gdzie jest 
zamontowany airbag. Istotna jest również diagnostyka 
systemu bezpieczeństwa SRS. Niestety mamy w tym 
zakresie ograniczone możliwości, bo większość jego 
elementów uruchamiana jest jednorazowo. Mówiąc krótko 
pozostaje nam wzrokowa ocena.  

Jak ją przeprowadzić? Na początek należy wyłączyć 
stacyjkę, wyjąć kluczyk oraz baterię zasilającą sterownik  
w celu rozładowania kondensatorów (po ok. 15-30 min). 
Podstawową czynnością jest sprawdzenie, czy w ogóle 
elementy wykonawcze są zamontowane w samochodzie. 
Atrapy zaślepek poduszek powietrznych można poznać po 
gorszym jakościowo wykonaniu oraz materiałach. 

Kolejną czynnością jest ocena wzrokowa elementów 
systemu pod kątem śladów jakiegokolwiek działania 
wysokiej temperatury, czy nie są zarysowane, czy np.  
z napinaczy pasów nie wystają żółte języczki – może to 
być oznaką spracowania systemu oraz braku wymiany 
elementów na nowe. Każdy z elementów wykonawczych 
oznaczony jest numerem producenta i datą produkcji – ta 
powinna być zbliżona do daty produkcji samochodu. 
Moduły poduszek bocznych montowane w drzwiach (nie w 
fotelach) są zwykle nitowane do konstrukcji drzwi. Jeśli 
widzimy ślady innego mocowania, np. spawania lub za 
pomocą śrub, możemy być niemal pewni, że moduły te 
były wymieniane. Warto sprawdzić też stan folii 
uszczelniającej czujniki  

obecność poszczególnych elementów. Starajmy się 
zawsze ufać nie tylko urządzeniom diagnozującym, ale 
także zdrowemu rozsądkowi i intuicji.  

Konstruktorzy opracowali już nowe generacje 
„inteligentnych” poduszek, które działają w zależności od 
rodzaju kolizji, prędkości, a nawet uwzględniają wagę 
kierowcy lub pasażera. Elektroniczny moduł sterujący 
zbiera informacje o wadze osoby siedzącej w fotelu, 
o położeniu fotela, rejestruje prędkość auta, opóźnienie 
podczas zderzenia. Jeśli prędkość zderzenia jest 
niewielka, zadziałają tylko pasy z napinaczami. Przy 
większej prędkości napełnia się poduszka, ale tylko 
w części swojej objętości. Dopiero przy dużych 
prędkościach następuje całkowite napełnienie airbagu. Ten 
sam moduł sterujący decyduje, czy ma zadziałać poduszka 
dla pasażera na przednim fotelu. Do niedawna podczas 
zderzenia „odpalały” obie poduszki, nawet jeśli fotel 
pasażera był pusty. Było to jednak kosztowne 
i niepotrzebne rozwiązanie. „Inteligentna” poduszka, dzięki 
czujnikom umieszczonym w fotelu, będzie także 
uwzględniać odległość fotela. Jeżeli jest przesunięty za 
bardzo do przodu – poduszka napełni się częściowo, by 
uniknąć obrażeń.  

Kolejny nowatorski pomysł konstruktorów to bardzo duże, 
wielofunkcyjne poduszki, które mogą otulać kierowcę lub 
pasażera od nóg po głowę. W pierwszej fazie uderzenia 
rozwijałaby się poduszka ochraniająca nogi, następnie 
część przeznaczona dla głowy, a w trzeciej fazie część 
chroniąca klatkę piersiową. 

Zbigniew Łacisz

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 

ciśnieniowe oraz złącze i przewody znajdujące się np. na 
podłodze pod tapicerką. W wyniku skraplania wody złącza 
mogą ulegać korozji, a izolacje parcieć. 

Oprócz tego działanie SRS sygnalizuje kontrolka na desce 
rozdzielczej. Procedura samodiagnozująca uruchamiana 
jest po włączeniu stacyjki. Kontrolka powinna zapalić się 
na chwilę, a następnie zgasnąć. Wszelkie odstępstwa od 
tej reguły powinny budzić nasze podejrzenia. Co prawda 
w dawnych systemach koncerny stosowały informacje 
kodem migowym o wystąpieniu konkretnej usterki, ale 
obecnie nie stosuje się już takiego rozwiązania. Jeśli mimo 
wszystko wciąż mamy wątpliwości co do stanu elementów 
wykonawczych systemu SRS, udajmy się najlepiej na 
stację diagnostyczną, gdzie samochód zostanie 
podłączony pod diagnoskop. 

Pamiętajmy mimo 
wszystko, że spryt 
niektórych mechaników 
nie zna granic, 
a wyposażenie jest 
czasem na tyle 
wystarczające, aby 
skutecznie symulować 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

BENY RUSZA DO BOJU! 

– Z woli strażaków jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu nadajemy ci imię Beny! Działaj 
sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię na całą 
okolicę – powiedział dh Sławomir Dramski podczas 
uroczystości przekazania i poświęcenia nowego wozu 
bojowego. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia przed 
Urzędem Gminy w Tworogu.  

Strażacy w galowych mundurach, świątecznych nastrojach 
i z dumą w sercu stanęli w szeregu na placu ks. Hoschka. 
Obok zaproszeni goście: przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Tworóg i powiatu 
tarnogórskiego. W honorowym miejscu znalazł się okazały, 
nowoczesny samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki 
MAN z napędem 4x4 o mocy 340KM – chluba nie tylko 
tworoskiej jednostki OSP, ale też całej gminy. – To ważna 
chwila dla nas wszystkich. Nigdy nie zapomnę momentu, 
kiedy jesienią ubiegłego roku strażacy podjechali pod mój 
dom nowiutkim samochodem i zatrąbili. Ta inwestycja 
przysłuży się nam wszystkim, jestem tego pewny – mówił 
podczas uroczystości wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Zaznaczyć należy, że do tej pory samochody strażackie 
pozyskiwano z tzw. drugiej ręki. Ten jest wyjątkiem. Koszt 
nowego wozu wyniósł prawie 700 tys. zł! Kwotę 241.000 zł 
przekazał w formie dotacji Urząd Gminy w Tworogu, kwotę 
200.000 zł – WFOSiGW w Katowicach, 150.000 zł to 
dotacja Komendy Głównej PSP z środków pozyskanych 
z firm ubezpieczeniowych, 63.840 zł to środki własne OSP 
pozyskane od sponsorów, z prac zleconych itp. na 
brakującą kwotę 45.000 zł jednostka zaciągnęła kredyt 
w Banku Spółdzielczym w Tworogu, który aktualnie jest 
spłacany. Mając świadomość jak wiele instytucji 
przyczyniło się do zakupu, strażacy nie oszczędzali na 
podziękowaniach i starali się, by nikt nie został pominięty. 

W 2014 roku udało się pozyskać w powiecie tarnogórskim 
cztery nowe samochody strażackie, w tym jeden 
w Tworogu. – To bardzo dużo. Jesteście przykładem 
wspaniałej determinacji – zaznaczył Andrzej Pilot. –
Podziękowania należą się przede wszystkim wam 
strażacy. Bez waszych starań, wniosków i uporu nie byłoby 
efektu – powiedział dh Jan Ozga, członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach. 

Na zakończenie uroczystości członkom OSP wręczono 
medale, odznaczenia za wysługę lat oraz nominacje na 
wyższe stopnie. Srebrny znak za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymał dh Michał Kulik; Brązowy znak za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymał dh Marcin Pastuska; Odznaka 
Strażak Wzorowy otrzymali: dh Mateusz Sobania, dh 
Krzysztof Kroczek. Wysługę lat otrzymali: 5 lat Wojciech 
Patyk, 10 lat Marian Posacki, 20 lat Mateusz Kandzia, 25 
lat Bogdan Darmochwał i Piotr Skrobania, 35 lat Jan 
Sobania. Nominację na wyższe stopnie otrzymali:
Dowódca sekcji: Marcin Pastuska, Błażej Śliwiński; 
Dowódca roty: Dawid Dudek, Krzysztof Kroczek, Grzegorz 
Ochman, Mateusz Sobania.  

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie: 
www.twg-kurier.pl 

 

Foto. Wszyscy pokładają wielkie nadzieje w nowym wozie bojowym. 
Strażacy liczą, że poprawi bezpieczeństwo pracy, podniesie jej 

efektywność i... mówiąc pół żartem, pół serio, nie przyniesie wstydu 
jednostce, w końcu jego imię to także pseudonim prezesa… 

Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystości, z hymnem w tle nastąpiło podniesienie flagi 
państwowej. Po powitaniu gości przez prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tworogu dha Henryka Dramskiego, 
proboszcz miejscowej parafii ks. Kazimierz Góral poświęcił 
pojazd według zasad liturgii. Po tej chwili nastąpił 
najważniejszy moment uroczystości – oficjalne 
przekazanie wozu (zdj. powyżej).  

– Dbajcie o niego jak o własny samochód – powiedział 
prezes Zarządu WFOŚiGW, Andrzej Pilot wręczając 
kluczyki. – W imieniu całej naszej jednostki składam 
gorące podziękowanie za przydzielony samochód, 
podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. 
Równocześnie zapewniam, że będziemy się starać aby ten 
samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany 
– dziękował naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu dh Wojciech Poloczek odbierając dowód 
rejestracyjny z rąk wójta, Eugeniusza Gwoździa.  
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KURIER HOBBYSTA 
DIETA DLA SENIORA 

– Co jeść, by być zdrowym do późnej starości? – 
zastanawiali się członkowie Akademii Seniora.  
W poszukiwaniu idealnego jadłospisu zorganizowali  
9 kwietnia spotkanie poświęcone diecie dla osób 
starszych. Prelekcję poprowadziła mgr inż. Elżbieta 
Zawartka – technolog żywności i żywienia człowieka 
oraz nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Odpowiedź  
na zadane pytanie wydaje się zawierać trzy wskazówki: 
umiar, rozsądek i świadomość potrzeb organizmu. 

Zalecenia żywieniowe dla tej grupy osób zamknęły się  
w symbolicznych dziesięciu punktach, które pani Elżbieta 
kolejno omawiała. – Ważne w codziennym żywieniu są 
napoje, których powinno się dostarczać organizmowi około 
2-2,5 l. Szczególnie zalecane są woda niegazowana, soki 
owocowe i warzywne, mleko o obniżonej zawartości 
tłuszczu, chude zupy – usłyszeli seniorzy. Co najmniej  
6 razy w ciągu dnia na stole powinny się znaleźć produkty 
zbożowe i to najlepiej z pełnego ziarna (kasze, makarony, 
ryż pieczywo). W zdrowej diecie nie może zabraknąć 
warzyw i owoców (co najmniej trzy porcje warzyw i dwie 
porcje owoców) oraz produktów mleczarskich takich jak 
mleko, jogurt czy twaróg. – Ze wskazaniem na asortyment 
o obniżonej zawartości tłuszczu – zastrzega Elżbieta 
Zawartka. A co z osobami, które lubią sobie podjadać 
pomiędzy posiłkami? Smaczną i zdrową propozycją są dla 
nich suche nasiona takie jak np. orzechy, słonecznik czy 
dynia.  

– Należy zdecydowanie unikać lub bardzo ograniczyć ilość 
spożywanych tłuszczów zwierzęcych (ich źródłem są tłuste 
produkty pochodzenia zwierzęcego np. tłuste mięsa  
i wędliny przetwory mleczne o dużej ilości tłuszczu). 
Najbardziej zalecanymi rodzajami tłuszczu są oleje 
roślinne, oliwa z oliwek, miękka margaryna. Należy 
ograniczyć też masło – mówi technolog żywienia.  
Na, nazwijmy to, czarnej liście znalazły się też produkty 
ciężkostrawne, które długo zalegają w żołądku. – Dlatego 
raczej nie poleca się smażenia jako metody kulinarnej. 
Zdecydowanie lepsze jest gotowanie, duszenie bez 
obsmażania lub pieczenie w folii. Należy także unikać 
nadmiaru soli, ostrych przypraw i nadmiaru alkoholu – 
wymienia prelegentka.  

Seniorzy powinni też pamiętać, że należy spożywać  
co najmniej pięć posiłków w ciągu dnia, w miarę równych 
odstępach czasowych o stałych porach. Natomiast ostatni 
posiłek powinien być zjedzony co najmniej 3 godziny przed 
snem. – Co pewien czas dietę należy uzupełnić  
w suplementy witamin D i B12, ale rodzaj i ilość 
zażywanych witamin powinno skonsultować się z lekarzem 
– radzi pani Zawartka.  

 

 

MIESZKANKA GMINY W GRONIE 
NAJLEPSZYCH 

W dniach 13, 14 i 15 kwietnia we Wrocławiu odbył się 
Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie 
Cukiernik. Jednym z 21 uczestników była mieszkanka 
Świniowic, uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich Górach, uczęszczająca do 
klasy III ZSZ cukiernik, Dorota Sus. Dorota praktykę 
zawodową odbywa w Piekarni-Cukierni Pani Małgorzaty 
Szyguły w Świniowicach. Nauczycielem przedmiotów 
zawodowych w szkole jest Pani Elżbieta Zawartka. 

Przypominam, że Turniej na Najlepszego Ucznia 
w zawodzie Cukiernik to konkurs organizowany przez 
Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą z Wrocławia oraz Zespół 
Szkół Zawodowych nr 5 z Wrocławia. W tym roku jest to 
już XX edycja tej imprezy. Koszty związane z przejazdem 
i pobytem Doroty na turnieju we Wrocławiu zostały pokryte 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Tarnowskich Górach. W konkursie biorą 
udział uczniowie klas III szkół zawodowych kształcących 
się w zawodzie cukiernik. Składa się on z dwóch etapów: 
praktycznego i teoretycznego. Tegoroczny temat 
przewodni brzmiał: „Europejska Stolica Kultury Wrocław 
2016”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać tort wg 
własnego projektu, ręcznie uformować figurki 
marcepanowe, ciastka bankietowe oraz wykonać eksponat 
z czekolady lub karmelu. Jak wyglądały niektóre dzieła 
Doroty można podziwiać na załączonym zdjęciu.  

Część teoretyczna składała się z testu, po którym Dorota 
zajęła 6 miejsce. Suma punktów, które uzyskała za oba 
etapy dała jej 12 miejsce w kraju. Nasza finalistka została 
zwolniona z części praktycznej egzaminu czeladniczego.
Serdecznie gratulujemy Dorocie i życzymy dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym. 

Elżbieta Zawartka
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NIEZWYKŁE LEKCJE 
PRZYRODNICZE W WOJSCE 

Lekcje przyrody wcale nie muszą być nudne! Przekonali 
się o tym uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej  
w Wojsce, którzy w ostatnim czasie w zupełnie inny, 
bardzo przyjemny sposób uczą się przyrody. A jak? Biorąc 
udział w ciekawych wycieczkach dydaktycznych, które 
wcale nie wymagają wyjazdów w odległe miejsca. 

Jeszcze w marcu, uczniowie wybrali się do Ogrodu 
Śląskiego w Świerklańcu, gdzie mieli możliwość 
podziwiania niezwykłych okazów fauny i flory. Wycieczka 
łączyła oczywiście przyjemne z pożytecznym i na samym 
początku dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji 
o samym Ogrodzie Śląskim i wzięły udział w warsztatach  
z zakresu malowania doniczek. Następnie, wraz  
z przewodnikiem udali się na zwiedzanie ogrodu 
pokazowego z roślinami ogrodowymi, Tropikalnego 
Pawilonu z wodospadem i egzotyczną roślinnością 
(wspinając się po wodospadzie poczuli się jak  
w prawdziwej dżungli!), Sklepu Zoologicznego  
z przeróżnymi okazami zwierząt. Uczniowie bardzo 
uważnie słuchali i poznali wiele nowych roślin i zwierząt. 
Na sam koniec nie mogło oczywiście zabraknąć dobrej 
zabawy i wszyscy udali się do Bawilandii, gdzie przez 
blisko 2 h bawili się zjeżdżając na zjeżdżalniach, strzelając 
z kulkowych armatek i próbując swoich sił w starciu ze 
straszliwym gorylem. 

Z PORADNIKA MŁODEGO 
ZIELARZA 

Pachnąca lawenda, aromatyczna szałwia, świeża 
mięta, liście babki zwyczajnej, kora brzozy i mlecze. 
Przyda się także lipa, pokrzywa i leśne owoce. Co 
jeszcze może się znaleźć w zbiorach zielarza? Kora 
z dębu, pomocny przy przeziębieniu syrop z młodych 
pędów sosny, czy napar ze stokrotek. Między innymi te 
dary łąk i lasów od niepamiętnych czasów 
wykorzystywano w medycynie ludowej. O ich 
właściwościach przypomniał dzieciom XIII Powiatowy 
Przegląd Filmów Ekologicznych „Po zdrowie i urodę 
do lasu i na łąkę” zorganizowany przez SP w Tworogu 
i Nadleśnictwo Brynek. 

28 i 29 kwietnia podczas przeglądu dzieci (począwszy od 
starszaków z tworoskiego przedszkola, a kończąc na 
uczniach najstarszych klas podstawówki) spotykały się 
z leśnikiem, który zdradził im niejedną leśną tajemnicę, 
zobaczyły filmy i animacje o tematyce ekologicznej 
i przede wszystkim zgłębiły tajniki zielarstwa. W tych 
dniach rozstrzygnięto także konkursy towarzyszące 
i można było podziwiać wstawę fotografii państwa 
Burdziałowskich – „Zwierzęta czterech kontynentów”. 

Drugiego dnia przeglądu – adresowanego do starszych 
uczniów (klasy IV-VI) – drużyny z Tworoga, Boruszowic, 
Krupskiego Młyna i Lasowic wyruszyły w teren. Ich 
zadaniem było odnalezienie jak największej ilości roślin lub 
ich elementów o charakterze leczniczym. Gdy wrócili na 
salę gimnastyczną szkoły czekały na nich zajęcia 
sprawdzające wiedzę na temat ziół polegające na 
rozpoznaniu po zapachu i wyglądzie znanych  roślin 
zielarskich. Drużyny świetnie sobie poradziły. Na uwagę 
zasługuje także dopracowana w najmniejszych 
szczegółach dekoracja sali gimnastycznej. Z okazji 
przeglądu uczniowie przygotowali woreczki na zioła 
z naturalnego lnu, które powieszono na półce podarowanej 
szkole przez mamę wójta Gminy Tworóg. Mebel stanął 
w przepięknie zainscenizowanej izbie śląskiej będącej 
jednocześnie wystawą historycznych przedmiotów. Wiele 
z nich, jak zauważa Ryszard Królicki, to efekt domowego 
„chomikowania” i pochodzi ze strychu wicedyrektora 
szkoły. Przegląd przygotowały nauczycielki: Celina 
Dutkiewicz i Izabela Piecuch. 

Na tym jednak, niezwykłe lekcje przyrody klasy II w cale 
się nie kończą. Już w kwietniu czekała na dzieci kolejna 
atrakcja – również wycieczka! Tym razem do 
gospodarstwa jednej z uczennic. Drugoklasiści mieli więc 
okazję zobaczyć z bliska bardzo wiele zwierząt 
hodowlanych: byka, krowę, świnie i drób (kury, kaczki, 
gęsi). Mogli też pooglądać całe gospodarstwo i maszyny 
rolnicze, co bardzo spodobało się nie tylko chłopakom.  

Taka forma poznawania otaczającego nas świata przyrody 
jest cenniejszą lekcją niż opowiedziana bądź przeczytana 
w podręczniku. A przed nami już niebawem miesiąc maj  
i nowe atrakcje związane z budzącą się po zimie przyrodą. 

Hanna Blacha 

Foto. – Ten, kto posiadł wiedzę o roślinach był szanowany. Dawni 
zielarze pilnie strzegli swych tajemnic i pilnowali, by nie dostały się one 

w niepowołane ręce. Szamani, czarownicy, kapłani, znachorzy czy 
uprzywilejowane rody przekazywały wiedzę zielarską z pokolenia na 

pokolenie – wyjaśniała dzieciom nauczycielka Izabela Piecuch.  
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KURIER KULTURALNIE 
PRZYŁAPANE NA GORĄCYM 
UCZYNKU! 

10 kwietnia na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu zgromadziło się niemal 200 
roześmianych i nastawionych na dobrą zabawę kobiet. 
Choć wstęp był zarezerwowany wyłącznie dla pań, one 
zdecydowały się na pewne wyjątki… Bo czy 
Krzysztofowi Respondkowi można odmówić?  

Wspólną zabawę przy kawie i ciastku otwarli tradycyjnie 
dyrektor GOK-u Grażyna Chmiel i wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
którzy życzyli paniom udanej zabawy. Kobietki nie miały 
wyjścia – przez całe popołudnie śmiały się do rozpuku. 
Pierwszym powodem był kabaret Akademii Seniora, który 
wprowadził gości w rozrywkowy nastrój. Na scenie pojawił 
się groźny miś, drapieżny wilk, szalona babcia i oczywiście 
Czerwony Kapturek, nie wspominając o pewnym 
zdesperowanym rolniku… Kiedy seniorzy opuścili scenę, 
wystąpili juniorzy, czyli dzieci z koła tanecznego 
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Najmłodsza 
grupa zdobyła serca publiki swoim prostym, ale 
rozbrajającym przesłaniem: Uśmiechnij się! Zespół „Ladies 
bez Gentleman” zaprezentował hiphopowy układ taneczny, 
a grupa dancehallowa taniec zmysłów.  

Gwiazdą wieczoru był znany artysta kabaretowy, 
piosenkarz i aktor – Krzysztof Respondek. Trzeba 
przyznać, że potrafi zawrócić kobietom w głowach...  

Panie oczarowane naturalnością, trafnym dowcipem 
i swobodą sceniczną artysty nie odrywały od niego wzroku. 
Nie jedna chciała znaleźć się na miejscu kilku wybranych 
z publiki pań, które piosenkarz zaprosił na scenę. Jest co 
wspominać! 

Podczas „Babińca” ze sprzedaży kawy i ciasta GOK 
pozyskał 810 zł, które przeznaczono na leczenie 
i rehabilitację dwójki dzieci mieszkających w naszej gminie. 
Środki przekazano na konta fundacji opiekujących się 
dziećmi. Zdjęcia z wydarzenia na: www.gok-tworog.pl 

GOK ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ 

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności plastyczne, wreszcie 
ruszyć z miejsca i nauczyć się czegoś nowego? A może po 
prostu chcesz w sobie odkryć nowy talent? Nie marnuj 
czasu i przyjdź do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 

Dajemy wam jedyną w swoim rodzaju szansę na naukę 
rysunku i malarstwa pod okiem profesjonalisty. Nie ma 
ograniczeń wiekowych, a zajęcia są bezpłatne!  

W ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu prócz 
bezpłatnej nauki rysunku prowadzonej przez Jolantę 
Warzechę, pojawiły się także spotkania filmowe. Pierwsza 
projekcja w ramach Filmowego Klubu Dyskusyjnego 
odbyła się 8 maja o godz. 19. Widzowie zobaczyli film 
„Mr. Nobody”. 
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ŚWIĘTO LASU – BRYNEK 2015 

„LADIES” NA WIELKIEJ SCENIE 

9 kwietnia w Gliwickim Teatrze Muzycznym miały 
miejsce XVII Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne 
organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach. Wśród dziesiątek tancerzy z różnych 
zakątków Śląska znalazł się zespół „Ladies bez 
Gentleman” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu.  

Jak zaznacza trenerka zespołu, Katarzyna Marchewka, 
zespół musi się jeszcze wiele nauczyć, ale jest na bardzo 
dobrej drodze. Jednak aby rozwinąć potencjał, dziewczyny 
muszą regularnie uczestniczyć w próbach i korzystać 
z możliwości obcowania na dużej scenie jaką dają np. 
konkursy. Gliwickie Prezentacje Artystyczne były świetną 
okazją do sprawdzenia siebie, poszukania twórczych 
inspiracji, czerpania z doświadczeń innych tancerzy 
i zrobienia pierwszych kroków na wielkiej scenie. 

W programie m.in. atrakcje dla dzieci, prezentacja 
lokalnych artystów, biesiada muzyczna z zespołem Śląska 
Fiesta prowadzona przez kabareciarza Andrzeja Misia 
oraz Jula & Kola w „Śląskim koncercie życzeń”. 
Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dodatkowych. 
Zapraszamy!  

PRZYJACIEL WOLONTARIATU 

23 kwietnia w Rudzińcu miała miejsce II edycja Gali 
Wolontariatu organizowana przez Fundację LGD Spichlerz 
Górnego Śląska. Celem gali było uhonorowanie osób, 
które społecznie włączyły się w realizację przedsięwzięć 
realizowanych na obszarze działania Spichlerza. Statuetkę 
„Przyjaciel Wolontariatu” otrzymało 20 organizacji  
i 12 wolontariuszy indywidualnych. Wśród wyróżnionych 
znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. – To 
wyraz podziękowania za aktywny, czynny udział w 
cyklicznych imprezach organizowanych przez LGD takich 

Przed jury zaprezentowały się grupy początkujące 
i z wieloletnim doświadczeniem. Konkurencja była 
naprawdę zróżnicowana i bardzo liczna. Nasze „Ladies” 
w składzie: Madzia Skoczylas, Madzia Badura, Wiktoria 
Duda, Wiktoria Paś, Daria Bal, Oliwia Watoła, Małgosia 
Lebek, Katja Kiołbasa, Milena Skrzyniarz, Nikola 
Włodarczyk stanęły przez trudnym zadaniem 
i profesjonalnymi sędziami. Nie dały jednak po sobie 
poznać najmniejszych oznak niepewności. Zatańczyły 
i wróciły do domów z bagażem nowych, bezcennych 
doświadczeń, które z pewnością zmotywują je do dalszej 
pracy. – Dziewczyny, jestem z was naprawdę dumna. 
Widzę, że wzięłyście sobie do serca moje uwagi. Dzięki 
temu idziemy do przodu i jesteśmy coraz lepsze – mówiła 
po występie trenerka zespołu, Katarzyna Marchewka.  
 

jak „Święto Lasu” czy 
konkurs „Danie Roku” –
mówi przewodnicząca KGW, 
Danuta Elwart.   

Na kwietniowej gali 
prezentowane były wyroby 
rękodzielników,  uroczystość 
zaś uświetnił zespół 
kameralny „Dobre klimaty”, 
który prezentował 
najbardziej znane arie 
operetkowe.  
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MALI PROJEKTANCI I ZNAWCY 
OJCZYZNY 

Wojska 

23 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki  
i Praw Autorskich filię Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wojsce odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola. 
Na miejscu czekało na nie wyzwanie – konkurs na 
najciekawszy projekt okładki. Mali graficy najpierw 
zastanowili się, jaką książkę uważają za swoją ulubioną, 
po czym pod okiem swoich opiekunek i bibliotekarki 
Danuty Stebel zaczęli tworzyć… Wśród kolorowych  
i kreatywnych prac trudno było wybrać te najpiękniejsze, 
jury postanowiło więc wyróżnić trzy okładki. Autorzy 
wybranych projektów zostali nagrodzeni książkami. 
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali małe 
upominki. 

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ!  

Tak brzmi hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Akcja 
ma na celu promocję czytelnictwa i bibliotek, podkreślenie 
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu po raz kolejny 
aktywnie uczestniczy w „Tygodniu bibliotek” organizując 
szereg ciekawych wydarzeń. 

7 maja o godz. 11.30 na sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu odbyło się spotkanie autorskie 
z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci 
i młodzieży. Pisarz, autor słuchowisk, copywriter mieszka 
i pracuje we Wrocławiu. Debiutował w 2004 roku książką 
„Opowieści z krainy potworów”. Dwukrotny laureat 
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. 
Kornela Makuszyńskiego.  

Z kolei 13 maja odbędzie się II etap Powiatowego 
Konkursu Literackiego poświęcony twórczości Doroty 
Terakowskiej. Nie zapomnijcie, że 23 maja „odjazdowi 
bibliotekarze” wraz z czytelnikami wyruszają w rajd 
rowerowy! Regulamin i szczegóły rajdu znajdziecie na 
stronie www.gok-tworog.pl.  

Tworóg 

„Nasza ojczyzna” była tematem spotkania przedszkolaków 
z Tworoga w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzieci 
zwiedziły placówkę, zobaczyły mapę Polski, flagę 
narodową, zaśpiewały hymn oraz usłyszały o wielu 
ciekawostkach związanych z naszym krajem. Bibliotekarka 
Renata Kościelny przeczytała dzieciom „Katechizm 
polskiego dziecka” oraz rozdział książki  
„Z piaskownicy w świat” poświęcony Polsce. Zdjęcie  
na str. 16. 

TWOROŻANIE W TRASIE 

27 marca na zaproszenie Zespołu „Czadeczka”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Tworożanie” pojechał do Jaworzynki, 
Koniakowa i Istebnej. Gospodarze przygotowali dla 
uczniów SP w Tworogu atrakcyjny program, odkrywając 
ciekawostki, przyrodę i historię regionu. Było również 
spotkanie z włodarzami Gminy i Nadleśnictwa, a co 
najważniejsze wspólny śpiew i tańce podczas warsztatów 
z młodymi tancerzami z Zespołu „Czadeczka”. Z nowymi 
przyjaciółmi rozstaliśmy się jednak tylko na krótko, 
ponieważ zaprosiliśmy Zespół do nas, do Tworoga. 

Hanna Pawełczyk 

 

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA 
UCZNIOWI 

Przez ostatnie miesiące szkolna biblioteka w Tworogu 
uczestniczyła w Ogólnopolskim konkursie „Biblioteka 
Przyjazna Uczniowi" zorganizowanym przez Studium 
Prawa Europejskiego. Zadania realizowane przez szkołę 
podlegały wnikliwej ocenie jury konkursu. Z prawdziwą 
satysfakcją i radością informujemy więc, że szkoła zdobyła 
tytuł „Biblioteka przyjazna uczniowi”. Szkolnym 
koordynatorem projektu była p. Karina Jaksa, 
wspomagana przez p. Lucynę Maroń i p. Beatę Janiga. 
Gratulacje! 

Hanna Pawełczyk
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
KOSZYKARSKIE ZMAGANIA  
W BRYNKU 

Docieramy do Brynka 18 kwietnia – w zimny, sobotni 
poranek. Na parkingu obok gminnego Gimnazjum 
trudno o wolne miejsce. Tymczasem z sali 
gimnastycznej Technikum Leśnego dochodzi wyraźny, 
głośny tupot. Można się domyślić, że na boisku sporo 
się dzieje. Nie mylimy się. Trwa rozgrzewka. 
Zawodnicy, którzy wkrótce zmierzą się w I Turnieju 
Koszykówki o Puchar Wójta Gminy przygotowują 
mięśnie do wytężonej pracy. Rzucają do kosza, 
rozciągają się, w końcu rozmawiają o strategii gry. 
Wymianę myśli i trening przerywa gwizdek sędziego. 
Zawodnicy grupują się w swoich drużynach czekając 
na oficjalne rozpoczęcie rozgrywek. Witają ich wójt 
gminy Eugeniusz Gwóźdź i przedstawiciel głównych 
organizatorów – prezes K.S. Olimpia Basket 
Boruszowice, Henryk Osadnik.  

Dzień wcześniej na tym samym boisku rywalizowali ze 
sobą gimnazjaliści i najmłodsi uczniowie Technikum 
Leśnego. Zwycięstwo przypadło uczniom szkoły średniej. 
W sobotę rozgrywały cztery drużyny: Olimpia Basket 
Boruszowice, Ohio Tarnowskie Góry, Technikum Leśne  
w Brynku i drużyna z Ożarowic. I miejsce zajęły 
Tarnowskie Góry, II – Boruszowice, a III – Brynek. Na 
zakończenie I Turnieju Koszykówki o Puchar Wójta Gminy 
Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź rozdał wszystkim zawodnikom 
pamiątkowe medale, a zwycięzcom wręczył puchary. – 
Łącznie w turnieju wzięły udział 54 osoby. Bardzo cieszy 
nas zainteresowanie sportem i naszą działalnością – 
podsumowuje turniej Henryk Osadnik.  

W klubie regularnie gra ok. 12 zawodników w różnym 
wieku z terenu całego powiatu. Trenuje ich Arkadiusz 
Kupka. Spotykają się dwa razy w tygodniu: we wtorki 
i czwartki o godz. 19.30. – Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych grą w koszykówkę. Każda nowa twarz 
jest mile widziana – mówi pan Henryk, który praktycznie od 
zawsze był związany ze światem sportu. W młodości grał 
w piłkę ręczną i to ze sporymi sukcesami. Znalazł się 
bowiem w drużynie reprezentującej nasz kraj 
w mistrzostwach Polski i Europy. – To stare dzieje –
stwierdza skromnie. Nie da się jednak ukryć, że prezes 
klubu nadal z młodzieńczą pasją stara się wypromować 
klub i nieustannie szuka nowych talentów. Kto wie, może 
znajdzie zdolnych zawodników właśnie w naszej gminie. 
Zainteresowanych treningami odsyłamy do Henryka 
Osadnika: tel. 884 694 083.  

– Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którym 
klub zawdzięcza stroje i piłki. Wsparcia udzielili nam m.in. 
Krzysztof Skurski, Marek Kwaśniak, Jarosław Stańko, 
Paweł Szwinge oraz nasza gmina. Dziękujemy także 
Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach za 
nieodpłatne udostępnienie sali na czas trwania turnieju –
mówi prezes.  

JEST ZŁOTO!  

Klub Sportowy Karate Tworóg regularnie się rozrasta. 
Obecnie liczy już ok. 25 członków, w tym osoby 
dorosłe, bo jak zaznacza sekretarz klubu, Robert 
Warzecha, na karate nigdy nie jest za wcześnie, ani za 
późno… W kwietniu zawodnicy mieli okazję pokazania 
swoich umiejętności na międzynarodowym turnieju. 
Efekt? Poważna sprawa. Wrócili ze złotem! 

– 11 kwietnia startowaliśmy w V Międzynarodowym 
Turnieju Karate Shinkyokushin w Kobierzycach. Nasi 
zawodnicy godnie nas reprezentowali. Kacper Kaczmarek
wszystkie walki wygrał przed czasem. Widać było poprawę 
formy od ostatniego turnieju, z którego jak pamiętamy 
przywiózł brąz. W tym roku Kacper kończy starty w tej 
kategorii, od przyszłego roku będzie już walczyć bez 
ochraniaczy na korpus, dlatego jego treningi będą 
ukierunkowane na „utwardzenie”. Będziemy pracować nad 
poprawą odporności na ciosy. Sempai Kacper wygrywając 
zrobił to na co wszyscy liczyliśmy – przywiózł Złoto. Z kolei 
Wiktor Mroziński, stoczył dwie walki. Pierwszą 
z zawodnikiem polskim (POL). Wykonał założoną taktykę: 
natarcie i w odpowiednim momencie uderzenie (kopnięcie) 
na głowę. Trafiał trzykrotnie, z czego jedno trafienie 
zostało zaliczone jako waza – ari (przewaga pół punktu). 
Drugą walkę stoczył z zawodnikiem rosyjskim (RUS), którą 
po zaciętym pojedynku przegrał. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że przeciwnik posiadał wyższy stopień kyu (stopień 
uczniowski i dłużej trenuje. Mimo tak wymagającego 
przeciwnika Sempai Wiktor walczył do końca. To były jego 
drugie zawody, ale pierwsze międzynarodowe. Walkę 
nagrodzono pamiątkową Statuetką i Dyplomem –
relacjonuje Sensei Tomasz Kosmulski. 

Klub istnieje ponad rok. Wszystko zaczęło się od sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. Pan 
Henryk zauważył, że chłopcy spotykają się tam, by grać  
w koszykówkę. Po kilku spotkaniach, od słowa do słowa, 
uznali, że warto powołać klub i rozpocząć treningi  
z prawdziwego zdarzenia. Obecnie w skład zarządu 
wchodzą Henryk Osadnik – prezes klubu, Michał Gumiński 
– zastępca prezesa, Dariusz Maleński – sekretarz, 
Wojciech Szastok – skarbnik oraz Bartosz Banach. 
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W marcu Klub został włączony w poczet członków Polskiej 
Federacji Karate Shinkyokushinkai, zaś 31 marca 
zawodnicy przystąpili do egzaminu na kolejne stopnie 
uczniowskie kyu. – Przyznaję, że łatwo nie było, ale zdali 
wszyscy. Klub istnieje od niedawna (4 miesiące), tym 
bardziej jesteśmy dumni z zaangażowania, osiągnięć  
i postawy zawodników. Gratulujemy – dodaje Sensei.  

Nam pozostaje zadać pytanie: jak oni to robią? Jak to 
możliwe, że po tak krótkim czasie zdobywają medale  
i wygrywają na międzynarodowej arenie? Częściowo 
sekret tkwi w jednym krótki, zaledwie trzyliterowym słowie: 
Osu! Tym zwrotem pozdrawiają się i wyrażają szereg 
treści. – Osu oznacza cierpliwość, szacunek i uznanie. Aby 
wypracować silne ciało i silnego ducha należy przejść 
rygorystyczny trening. Wymaga to wielkiego poświęcenia  
i trudu, ponieważ dochodzisz do granic wytrzymałości  
i chcesz przestać, poddać się.  Gdy dochodzisz do tego 
punktu, musisz przełamać siebie, swoją słabość i wygrać. 
Aby to zrobić musisz nauczyć się wytrwałości, ale ponad 
wszystko nauczyć się bycia cierpliwym. To jest 
właśnie OSU – wyjaśnia Robert Warzecha. Używając tego 
niepozornego słowa przypominają sobie o najważniejszych 
wartościach i motywują do dalszych treningów. Nie 
wierzycie? Sprawdźcie sami na treningach – karatecy 
zapraszają w każdy poniedziałek i środy o godzinie 17.30 
na salę gimnastyczną SP w Tworogu.  

Spotkania SK Karate Tworóg będą się odbywać także  
w czasie wakacyjnym, choć w nieco innej formie. – 
Będziemy organizować pokazy, wspólne treningi typu 
„wstęp wolny”, inne formy aktywnego, najlepiej rodzinnego 
wypoczynku – zapowiada nasz rozmówca. – Zachęcamy 
do polubienia nas na FB, wystarczy wpisać KS Karate 
Tworóg i polubić, tam też znajdziecie Państwo więcej 
informacji z życia Klubu – dodaje.  

Zarząd Klubu dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wspierają KS Karate Tworóg. – Potrzeby są 
ogromne, zbieramy na mate, ochraniacze, tarcze, marzą 
się jednakowe dresy, dlatego szukamy sponsorów. Każda 
pomoc jest dla nas cenna i mile widziana – mówi sekretarz 
klubu.  

 

 

PIERWSZE KROKI  
W PRZEDSZKOLU 

Dla kilkuletniego dziecka, które każdą chwilę spędza 
w otoczeniu rodziny, pójście do przedszkola jest 
ogromną zmianą i niewątpliwym stresem.  Jak go 
zniwelować? Jednym ze sposobów jest organizacja 
tzw. Dni Otwartych, które stwarzają zarówno dzieciom, 
jak rodzicom szansę poznania placówki i oswojenia się 
z nowym otoczeniem. 14 kwietnia z tej możliwości 
skorzystały dzieci zgłoszone do Gminnego 
Przedszkola w Tworogu.  

Spotkanie rozpoczęły występy artystyczne przedszkolaków 
przygotowane specjalnie dla młodszych kolegów, wśród 
których na uwagę zasługują starszaki przebrane za 
biedronki. Dzieci zagrały na instrumentach „Boléro” –
znany utwór Maurice'a Ravela zyskując uznanie publiki. Po 
części artystycznej przyszedł czas na zwiedzanie sal 
i zabawę! Dzieci, niektóre odważnie, inne zachęcane przez 
rodziców, sięgały po klocki, lalki, książeczki i zaglądały do 
kącików zabaw. Rodzice zaś mogli spokojnie porozmawiać 
z opiekunami i pozbyć się wszelkich wątpliwości.    

– Dzień Otwarty organizujemy co roku. Wynika z koncepcji 
pracy przedszkola i jest wyrazem współpracy z naszymi 
partnerami, którymi są rodzice. Jest to okazja do 
przedstawienia oferty placówki, porozmawiania o jej 
organizacji, zobaczenia na własne oczy jak wygląda nasza 
praca. Przede wszystkim jednak taki dzień ma ułatwić 
dziecku adaptację w nowym środowisku, służyć 
nawiązaniu kontaktu i integracji pomiędzy nauczycielami 
a dziećmi i rodzicami – mówi dyrektor placówki, Irena 
Mrówka.   

TWORÓG UMAJONY   

Pod koniec kwietnia na placu przy ul. Zamkowej stanął 
„Maibaum”. Drzewko majowe składa się z masztu 
wykonanego z suchego świerka, dwumetrowego wieńca 
i szczytu – świerka ozdobionymi  kolorowymi bibułkami. 
Choinka, jak zaznacza Fryderyk Zgodzaj, powinna być 
ładna, smukła i… przewiewna. Ta ostatnia cecha 
powoduje, że „Maiubaum”  jest mniej podatny na działanie
wiatru, co w przypadku 15-metrowej konstrukcji jest 
istotne.  

 

Foto. Sempai Kacper na podium. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Foto. Na Śląsku stawianie drzewek majowych było znane już w XVI w. – 
Do połowy XVIII wieku stawiano goły drąg, później zaczęto go „umajać” 

czyli przyozdabiać świerkowym wieńcem, a na czubku umieszczano 
choinkę – pisze w „Dwóch rogach” Fryderyk Zgodzaj. Zwyczaj stawiana 

drzewka majowego był znany na Śląsku, Górnych Węgrzech, Morawach, 
Czechach i na Bawarii. Tegoroczny „Maibaum” w kolorach Śląska został 

przygotowany przez Fryderyka Zgodzaja. W montażu pomógł  
Zakład Usług Komunalnych w  Tworogu. 

SUKCESY SPORTOWE I 
MATEMATYCZNE 
 
9 kwietnia w hali sportowej w Nakle Śląskim rozegrano 
finał powiatowy piłki nożnej dziewcząt. Zawodniczki SP 
w Tworogu w składzie: Sara Bieńko, Jenifer Brol, Julia 
Pokorska, Ewelina Binkowska, Emma Ferdin, Daria Imach, 
Julia Imach, Anastazja Rucińska po trzech 
bezapelacyjnych zwycięstwach zdobyły I miejsce 
i awansowały do finału rejonu lubliniecko-tarnogórskiego. 
13 kwietnia 2015 r. okazał się jednak trochę pechowy dla 
piłkarzy z Tworoga. Zdobyli III miejsce. W drużynie 
chłopców zagrali: Michał Konieczny, Marcel Gruner, Michał 
Nowak, Dawid Nokielski, Dawid Pradelok, Maciek Badura, 
Mateusz Kotalczyk, Kacper Buczak, Kacper Kaczmarek.  

27 kwietnia w Kaletach odbył się XVI Międzygminny 
Konkurs Matematyczny, w którym uczniowie naszej szkoły 
odnieśli wielki sukces – uczennica kl. VI b – Anna 
Kamińska zdobyła II miejsce, natomiast uczeń klasy VI a –
Dawid Pradelok miejsce III. Do konkursu przygotowała 
uczniów nauczycielka matematyki – p. Anna Pawłowska. 
Serdecznie gratulujemy! 

Hanna Pawełczyk
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Data Miejscowość Godziny 

12.05.2015 

(wtorek) 
Mikołeska 1630-1730 

13.05.2015 

(środa) 
Brynek 1630-1730 

14.05.2015 

(czwartek) 

Potępa 1630-1830 

Żyłka 1845-1900 

15.05.2015 

(piątek) 

Krupski Młyn 
Piekarnia 1630-1715 

Poczta 1720-1800 

Ziętek 1815-1900 

18.05.2015 

(poniedziałek) 

Koty 1630-1830 

Wesoła 1845-1915 

19.05.2015 

(wtorek) 

Świniowice 1630-1745 

Wykierz 1800-1815 

20.05.2015 

(środa) 
Tworóg - Lecznica 1630-1800 

21.05.2015 

(czwartek) 

Nowa Wieś 

Tworowska 

Przystanek 1630-1730 

Rondo 1740-1840 

22.05.2015 

(piątek) 
Boruszowice 1630-1830 

25.05.2015 

(poniedziałek) 
Hanusek 1630-1830 

26.05.2015 

(wtorek) 
Wojska 

Piekarnia 1610-1700 

Podlesie 1710-1750 

Ameryka 1800-1850 

Zakładowa 1900-1940 

27.05.2015 

(środa) 
Połomia 1645-1745 

  28.05.2015 

(czwartek) 
Tworóg 1630-1830 

 

AKCJA – SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 
Jak co roku, w maju odbywa się akcja szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Choroba cechuje się jednym 
z najwyższych wskaźników śmiertelności, dlatego działania profilaktyczne i prewencyjne są bardzo istotne. Regularne 
szczepienie naszych zwierząt jest najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa. Obowiązkowe szczepienie obejmuje 
gatunek psowatych (psy), jednakże bardzo zalecane jest również szczepienie kotów. – Nad kotem mamy mniejsza 
kontrolę. Nie wiemy, co robi poza naszym domem. Kot może mieć kontakt np.: z nietoperzem, który bywa nosicielem 
wirusa wścieklizny – mówi lek. wet. Agnieszka Tyrtania-Ostałowska. Ciekawostka – szczepionka przeciwko wściekliźnie 
jest jedną z pierwszych szczepionek – została opracowana przez Ludwika Pasteura w 1885 roku. – Poniżej 
przedstawiony jest harmonogram szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie obejmujący Gminę Tworóg i Krupski 
Młyn. Zapraszam – lek. wet. Agnieszka Tyrtania-Ostałowska. 

HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE  

w okresie od 12.05.2015 do 28.05.2015 
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Foto. Przedszkolaki z Wojski i Tworoga w bibliotekach.  
Co tam robiły? Więcej na str. 11.  

Foto. Kolejne słodkie arcydzieła w wykonaniu Doroty Sus i kolejne 
sukcesy na koncie. W dziale „Pod lupą” przeczytacie o ogólnopolskim 

konkursie, w którym wzięła udział mieszkanka Świniowic. 


