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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 
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TWG 

KURIER TABLICA 

         R            E            K            L            A            M            A 

WIZYTA GOŚCI Z KUMHAUSEN 

6 maja w SP w Tworogu goszczono delegację  
z partnerskiej gminy Kumhausen. Szkolny Zespół Pieśni  
i Tańca „Tworożanie” dał piękny występ, prezentując tańce 
i piosenki z naszego regionu. Młodzi wykonawcy 
zachęceni oklaskami bisowali, a występ zakończony został 
wspólnym śpiewem i tańcem. Nasi goście zwiedzili szkołę  
i poznali jej ofertę edukacyjną. W trakcie rozmowy ustalono 
wnioski dotyczące dalszej współpracy. Serdecznie 
dziękujemy Mirosławie Minor za pomoc językową, bez 
której spotkanie nie miałoby tak profesjonalnego wyrazu. 

 

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 

TO WARTO WIEDZIEĆ 

Uczennica kl. V SP w Tworogu, Faustyna Chmielewska,
znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 
„To warto wiedzieć” zorganizowanego przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 
Zwycięscy otrzymają nagrody i list gratulacyjny przekazany 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
Gratulujemy! 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 
„ZWIERZĘTA ŚWIATA” 

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia wystawy 
fotograficznej „Zwierzęta świata” w Szkole Podstawowej 
w Tworogu. Jest to już druga wystawa z cyklu
prezentowana w szkole.  

Zgromadzone fotografie są pracami autorskimi 
mieszkańców naszej gminy, podróżników, pasjonatów 
dalekich lądów – państwa Burdziałowskich. Szkoła
dziękuje za udostępnienie pięknych fotografii 
przybliżających nam odległe miejsca świata. 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.4 
– Punkt Informacyjno-Doradczy zamknięty 
POD LUPĄ ……………………………………………...str.5 
– Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette 
– Tworóg a korytarz gazowy północ-południe 
– Dzień z Bankiem Spółdzielczym – przyjdź  
HOBBYSTA …………………………………………….str.7 
– W drodze na szczyt 
– Dycha na piątkę z plusem 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.9 
– Bliżej Japonii 
– Inspirowani lasem 
– Na wesoło, ale edukacyjnie 
– Dzień papieski  
– Nagrody w konkursie fotograficznym 
– Wybraliśmy bibliotekę 
– Gratulacje dla Milenki Gansiniec 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Ciekawość ugaszona 
– Urodziny przedszkola 
– Forum Przedsiębiorczości 
– Uwaga – złodzieje kwiatów! 
– Sukces w czwórboju 
– Westernowa wycieczka 
– II miejsce w manewrach sprawnościowo-obronnych 
– Majowe święta 
– O konstytucji 3 maja wiem wszystko 
– Preorientacja zawodowa na wyjeździe, czyli…   
– Sukcesy w Brynku 
– Dwa kraje – jeden cel 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Punkt Informacyjno-Doradczy Powiatowego Urzędu Pracy,
który do niedawna działał w Urzędzie Gminy w Tworogu, 
został zamknięty. O przyczynach takiej decyzji 
i alternatywie dla bezrobotnych piszemy w tekście 
na str. 4. 

Wkrótce wakacje, a pierwszy lipcowy weekend minie pod 
hasłem „Dni Tworoga”, dlatego w tym wydaniu znajdziecie 
program imprezy oraz zapowiedzi wielu atrakcji z nią 
związanych.  

„Hobbystę” w całości poświęciliśmy na promocję sportu. 
W dziale piszemy na temat uzdolnionego sprintera z Kotów 
oraz wspominamy „Tworogowską dychę po trowie”, która 
okazała się ciekawą forma promocji gminy.  

Zainteresowanych orientem odsyłamy do „Kulturalnie”, 
gdzie znajduje się artykuł dotyczący Japonii. Piszemy 
także o majowych festynach oraz wydarzeniach z życia 
naszych szkół i przedszkoli. 

  

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, Zbigniew Łacisz, Hanna Pawełczyk, Hanna Penz,  

Natalia Pytel, Anna Rainer, Małgorzata Weber 

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 
PUNKT INFORMACYJNO-
DORADCZY ZAMKNIĘTY 

W Urzędzie Gminy w Tworogu, podobnie jak  
w gminach sąsiednich (Kalety, Świerklaniec, 
Radzionków, Ożarowice i Miasteczko Śląskie), 
funkcjonował Punkt Informacyjno-Doradczy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. 
Jego celem było wsparcie osób bezrobotnych  
z Tworoga i Krupskiego Młyna zarejestrowanych  
w PUP. Projekt ten był dofinansowywany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i pozwalał na 
wygodne oraz szybkie załatwienie niektórych 
formalności bez konieczności wyjazdu do 
Tarnowskich Gór. Od 1 maja Punkt zakończył jednak 
działalność.  

– Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stanął 
wobec konieczności zamknięcia utrzymywanych Punktów 
z powodu zakończenia finansowania unijnego, przy 
jednoczesnym przyjęciu przez Radę Powiatu „Programu 
Postępowania Naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego 
na lata 2015-2017” – czytamy w piśmie podpisanym przez 
członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Andrzeja 
Elwarta. Czym jest wspomniany program naprawczy?  
13 listopada 2014 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego 
przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015 oraz 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2021 
celem zaopiniowania przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach. Obydwie uchwały zostały 
negatywnie zaopiniowane. Powiat Tarnogórski został 
wezwany do przygotowania Programu postępowania 
naprawczego, który zakłada ograniczenie wydatków 
bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej.  
W okresie realizacji Programu postępowania naprawczego 
jednostka samorządu terytorialnego nie może: realizować 
nowych inwestycji finansowanych długiem, udzielać 
pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego, udzielać poręczeń i gwarancji, ponosić 
wydatków na promocję jednostki, tworzyć funduszu 
sołeckiego.  

W związku z tym w styczniu tego roku Powiatowy Urząd 
Pracy zwrócił się do gmin z prośbą o solidarne pokrywanie 
kosztów zatrudnienia pracownika obsługującego punkty.  
W odpowiedzi wójt Eugeniusz Gwóźdź zaznaczył, że 
gmina nadal chce pomagać i partycypować w kosztach. – 
Popieramy tego typu inicjatywy i chętnie 
współfinansowaliśmy działalność punktu, ale istnieje 
różnica pomiędzy udziałem w kosztach, a pełnym 
finansowaniem, a do tego dąży powiat, aby gminy ze 
środków własnych utrzymywały punkty PUP. Tymczasem 
Powiatowy Urząd Pracy, podkreślam, jest jednostką 
organizacyjną  powiatu. Uważam, że realizacją zadań 
własnych powiatu powinien się zajmować powiat, nie 
gminy. Mamy przecież swoje potrzeby i to nie małe,  
a pieniędzy na ich zaspokojenie wciąż brakuje. 

 Nie możemy sobie pozwolić na generowanie kolejnych 
kosztów, których nie uwzględnia nasz budżet – wyjaśnia 
wójt. Do tej pory gmina udostępniała nieodpłatnie salę, 
komputer, telefon i nie pobierała opłat za media. Punkt 
służył bezrobotnym z gminy Tworóg i Krupski Młyn. 
Sąsiednia gmina zdecydowanie odmówiła finansowania 
punktu, co oznacza, że wydatek spadłby na nas. Łącznie 
wyniósłby co najmniej 4 310 zł rocznie. W opinii prawnej 
w tej sprawie czytamy, że do podstawowych zadań 
Powiatu należy m.in. ponadgminne zadanie polegające na 
przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 
rynku pracy. Ponieważ zadanie należy do powiatu, gmina 
nie może go wykonywać w ramach własnego budżetu 
i gospodarki finansowej.  

Warto także zadać pytanie, czy punkt jest rzeczywiście 
niezbędny? Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tworogu, Barbara Pyszniak, uważa, że 
obecna sytuacja nie wpłynie na pogorszenie kontaktów 
bezrobotnych z PUP. – Do tej pory nie mieliśmy ani jednej 
skargi ze strony osób bezrobotnych w związku
z zamknięciem punktu. Nie dotarły do nas żadne krytyczne 
uwagi i słowa oburzenia. Zaznaczamy, że nie wszystkie 
formalności można było w punkcie załatwić. Przykładowo 
rejestracja w PUP czy spotkanie z doradcą wymagało i tak 
zgłoszenia się w PUP. Co do ofert pracy, zapewniam, że 
jeżeli będzie taka potrzeba wydrukujemy je i wywiesimy –
mówi Barbara Pyszniak. Dodajmy, że dzięki 
Samorządowej Elektronicznej Platformie Informacyjnej 
(SEPI) można w szybki i bezpieczny sposób wystawić 
elektroniczne zaświadczenie bez udziału bezrobotnego. 
Ponadto pracownicy GOPS są w stałym kontakcie 
z Powiatowym Urzędem Pracy i zawsze służą pomocą 
bezrobotnym w zakresie kontaktów z PUP.    

SPOTKANIE Z PRZYSZŁYMI 
UCZNIAMI KLAS I 

13 maja w SP w Tworogu odbył się Dzień Otwarty dla
przyszłych pierwszoklasistów  i ich rodziców. W trakcie 
spotkania rodzicom zostały przedstawione proponowane 
podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dostosowane do 
obowiązującej podstawy programowej, a przeznaczone do 
realizacji z elementarzem ministerialnym.  

Każdy z obecnych na spotkaniu rodziców mógł się 
zapoznać z proponowanymi podręcznikami oraz otrzymać 
informacje o wyprawce szkolnej. Specjalnie na tę okazję 
nauczyciele przygotowali dla przyszłych uczniów ciekawe 
zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych 
i informatyki, z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
dydaktycznych. Spotkanie uatrakcyjnił występ szkolnego 
teatrzyku „Pacynka”, który zaprezentował przedstawienie 
„Jaś i Małgosia”. 

 



5 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 

FIZYKA RUCHU POJAZDU 

Zapraszamy do lektury kolejnego artykuły z cyklu 
„Bezpiecznie z Akademią Jazdy „Lanette”. Tym razem 
będzie mowa o nadsterowności i podsterowności.  

Pojęciami tymi określa się zachowanie samochodu na 
drodze. Co dokładnie oznacza? Nadsterowność to 
tendencja samochodu do zacieśniania łuku zakrętu. Przód 
„wchodzi” mocniej w zakręt niż tył. Tył zaczyna wyprzedzać 
przód samochodu w zakręcie, powodując obrót auta wokół 
własnej osi. Typowy początek poślizgu tylnej osi 
samochodu. Częsta przyczyna stresu kierowcy i w 
następstwie wypadku. Początkowy czas jazdy  
z nadsterownością korzystny, później konieczne są 
prawidłowe reakcje kierownicą (kontra-rekontra), często 
delikatnym gazem dla uniknięcia poślizgu 
niekontrolowanego. Jazda sportowa często wykorzystuje 
poślizg nadsterowny dla szybkiej jazdy w zakrętach. 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 

TWORÓG A KORYTARZ GAZOWY 
PÓŁNOC-POŁUDNIE 
Na temat strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. 
w gminie Tworóg pisaliśmy już w styczniu 2014 r. 
(zainteresowanych odsyłamy do nr 68 „TWG Kuriera” 
– do pobrania na naszej stronie internetowej www.twg-
kurier.pl w zakładce „archiwum”). Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest 
spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, 
odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz 
zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. 
W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację 
strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji 
Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Tworóg – Tworzeń, 
których trasa przebiegać będzie przez obszar Gminy 
Tworóg. 

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie 
bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego 
w rejonie Górnego Śląska i Opolszczyzny. Gminy, na 
terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają 
dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego 
corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu 
zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota 
regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można 
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności 
lokalnych.  Gazociągi relacji: Tworóg – Kędzierzyn-Koźle 
oraz Tworóg – Tworzeń będą stanowić ważny element 
Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja 
Europejska w październiku 2013 roku przyznała 
inwestycjom status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” 
(„Project of Common Interest”).  

Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI 
dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się 
zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI 
zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM 
S.A.  www.gaz-system.pl 

Budowa w/w gazociągów wysokiego ciśnienia planowana 
jest także do współfinansowania przez Unię 
Europejską. Inwestycje są prowadzone z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw 
wszystkich interesariuszy. 

 

Podsterowność jest to przeciwieństwo nadsterowności. 
Podsterowność to tendencja do poszerzania łuku drogi. 
Samochód jest wynoszony na zewnątrz drogi, szczególnie 
przednią osią. Poślizg podsterowny jest zawsze wrogiem 
kierowcy i bezpiecznej jazdy. Nie zawsze tak jest, ale 
można powiedzieć, że tendencje do podsterowności mają 
samochody przednio napędowe, ale uwaga – 
podsterowność dotyczy również aut z tylnym napędem. 
Stosowanie dociśnięcia przedniej osi samochodu przed 
zakrętem poprzez hamowanie silnikiem (ujęcie gazu) lub 
lekkie hamowanie (samochodem z ABS), pomaga 
zwiększyć przyczepność i zmniejszyć tendencję do 
podsterowności. 
 

Zbigniew Łacisz 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

DZIEŃ Z BANKIEM 
SPÓŁDZIELCZYM 

– Jesteśmy bankiem małym, ale dobrze 
postrzeganym – mówi prezes Banku Spółdzielczego 
w Tworogu, Kazimiera Huniak. Instytucja rzeczywiście 
ma koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 
Wymieńmy chociażby Orzeł Agrobiznesu, Dąb 
Biznesu i Geparda Biznesu 2015. Natomiast 
w rankingu stu najefektywniejszych banków 
w kategorii banków o sumie bilansowej poniżej 100 
mln zł za rok ubiegły, nasz Bank znalazł się na 
wysokiej, 15 pozycji na 169 banków. Trzeba przyznać, 
że jest się czym chwalić. Z pewnością warto bliżej 
poznać to miejsce, a doskonałą ku temu okazją będą 
Dni Tworoga, które w tym roku połączono ze Świętem 
Spółdzielczości Bankowej.  

To ogólnopolskie wydarzenie tym razem odbywa się pod 
hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”. W całej Polsce 
banki spółdzielcze przygotowują na terenie swojego 
działania liczne atrakcje. W Tworogu będzie podobnie.  

ZAPRASZAMY NA  

DNI TWOROGA  
I  

ŚWIĘTO 
SPÓŁDZIELCZOŚCI 

BANKOWEJ 

W DNIACH 04.-05.07.2015 
PLAC ZA URZĘDEM GMINY 

W PROGRAMIE: 

Piątek 3.07 

20.00 – koncert zespołu „Satisfaction Rock”  

Sobota 4.07  

Bank Spółdzielczy w Tworogu zaprasza na dzień 
otwarty w godzinach od  13.00 -16.00 
16.00 – Koncert Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” 
17.00 – Wspólna zabawa z Zespołem „HaNuta”  
18.30 – Koncert Jacka Silskiego 
20.00 – Koncert zespołu kUle na mOle  
21.00 – Zabawa taneczna 
02.00 – zakończenie 

Niedziela 5.07 

16.00 – Program dla dzieci  
16.40 – Występ grupy tanecznej „Ladies bez 
Gentleman” 
17.00 – Występ zespołu muzyczno-kabaretowego 
„Trojoki” 
18.30 – Koncert Chóru „Canzona” 
19.30 – Biesiada na dobranoc z Romanem Kuroszem i 
zespołem Fiesta  
22.00 – zakończenie 

Sponsorzy: 

 

 

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 

4 lipca w godzinach od 13.00 do 16.00 bank zaprasza 
na Dzień Otwartych Drzwi, podczas których w mniej 
formalnej atmosferze będzie można poznać bank 
i zapoznać się z jego ofertą. Zaplanowano m.in. 
zwiedzanie banku wraz z jego zapleczem, zaglądnięcie za 
 kulisy pracy kasjera i oglądanie gabinetu pani prezes. 
Ponadto przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dla 
dorosłych, słodki poczęstunek i okolicznościowe gadżety 
dla wszystkich.  Zapraszamy! Dokładny program 
Tegorocznych Dni Tworoga, których jednym ze 
sponsorów jest Bank Spółdzielczy, znajdziecie obok.   
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
W DRODZE NA SZCZYT 

Sport. Trudna branża. Wymagająca, angażująca 
mnóstwo czasu, kosztowna, nie dająca gwarancji 
sukcesu, a jednak tak bardzo kusząca. Dla chwil 
triumfu sportowcy są w stanie poświęcić każdą wolną 
chwilę i zapomnieć o drobnych przyjemnościach. Jak 
oni to robią? O wyborach życiowych, pokonywaniu 
własnych słabości, dążeniu do wysokich wyników  
i dyscyplinie rozmawiamy z Kamilem Piotrowiakiem, 
lekkoatlecie z Kotów, dla którego sport to nie tylko 
sposób na życie, ale także pretekst do 
samodoskonalenia. 

Poznajemy Kamila na początku maja. Ten zaledwie 22-
letni, uśmiechnięty chłopak sprawia wrażenie szalenie 
skromnego. Tymczasem na jego koncie aż roi się od 
sukcesów. Należy do elitarnej grupy sportowców „Trec 
Team Athletes”, której liczba członków wynosi 100 na 
całym świecie! – W 2013 r. na Halowych Mistrzostwach 
Województwa zdobyłem tytuł Vice-Mistrza Śląska na 
dystansie 60 m. Tego samego roku odbył się wielki miting 
lekkoatletyczny „Memoriał im. Pawła Kozubka i Otylii 
Kałużowej”, gdzie zajmując trzecie miejsca na dystansach 
100 m i 200 m, miałem zaszczyt stanąć na podium  
z wielkimi sprinterami, takimi jak Marcin Marciniszyn  
(6-krotny Mistrz Polski) oraz Jacek Kabaciński (złoty 
medalista Mistrzostw Europy Juniorów w sztafecie 4x100 
m) – opowiada o sobie. 19 stycznia 2014 r. zdobył tytuł 
Mistrza Województwa Seniorów na dystansie 60 m oraz 
brązowy medal na dystansie 200 m. Latem tego samego 
roku zajął trzecie miejsca na dystansach 100 m i 200 m na 
Mistrzostwach Województwa Śląskiego Seniorów, stając 
na podium z chłopakami starszymi od siebie. Sukcesy jak 
widać są i to nie małe, ale… No właśnie, żeby Kamil mógł 
rozwijać się nadal w takim tempie, potrzebuje pieniędzy, 
których żaden klub nie zapewnia. To smutna, polska 
prawda. Kamil, nieco zmieszany wyciąga kolejne medale  
i puchary. Opowiada o swoim życiu i codzienności, której 
kształt jest dyktowany sportową dyscypliną. Nie chce się 
chwalić, nie robi przecież tego dla poklasku. Jednak musi. 
Musi pukać do kolejnych drzwi, przekonywać, że warto  
w niego inwestować, bo inaczej jest skazany na sportowy 
niebyt. 

Kamil pochodzi z Tarnowskich Gór, w Kotach mieszka od 
13 roku życia. Choć sport towarzyszy mu od dzieciństwa, 
na poważnie zajął się nim, gdy miał 16 lat. – Mój tata, który 
również w tym wieku rozpoczął karierę w lekkiej atletyce 
jako skoczek w dal robiąc niesamowite wyniki, zabrał mnie 
na stadion w Tworogu. Tam „przetestował” mnie z każdej 
konkurencji. Skok w dal spodobał mi się od pierwszego 
zetknięcia z deską. Wspólnie z tatą znaleźliśmy sekcję 
lekkiej atletyki w klubie Piast Gliwice, do którego zostałem 
przyjęty. W klubie zetknąłem się z trenerem Józefem 
Ramusem – wybitnym szkoleniowcem, pod którego okiem 
jestem do dziś. Rozpocząłem profesjonalny trening 
i niedługo po tym wystartowałem w Mistrzostwach 
Województwa – wspomina. Nieoczekiwanie Mistrzostwa 
okazały się przełomem w jego karierze. – Pomimo 
przygotowania do skoku w dal, zdobyłem brązowy medal 
w biegu na 100 m i tytuł trzeciej najszybszej osoby 
w województwie w swojej kategorii wiekowej. Chwilę po 
zejściu z podium, wraz z trenerem podjęliśmy decyzję 
o zmianie ukierunkowania na sprint. W listopadzie tego 
samego roku pojechałem na swoje pierwsze zgrupowanie 
Kadry Wojewódzkiej do Wisły, gdzie byłem szkolony pod 
okiem najwybitniejszych szkoleniowców województwa –
opowiada. 6 października – dokładnie o godz. 16, jak 
zaznacza sportowiec – minie 6 lat treningów, które 
przyniosły wiele chwil glorii, ale też kontuzji, momentów 
zwątpienia, słabszych dni. Kamil jednak nigdy nie 
zapomina słów polskiego mówcy motywacyjnego, Michała 
Wawrzyniaka: Wytrwałość daje efekty. Jego zdaniem tak 
powinno brzmieć motto sportowca. 

– Każdy medal, każdy sukces był okupiony nieopisanym 
poświęceniem, masą wyrzeczeń, znoszeniem trudności 
i pokonywaniem przeszkód. Mój dzień składa się z 6-8 h 
treningów w 4. sesjach. Zaczyna się o wczesnej porze 
porannym rozruchem, w ciągu dnia odbywam trening 
główny i uzupełniający. Wieczorem wykonuję ćwiczenia 
rozciągające i przygotowujące mięśnie do kolejnego dnia. 
Trening wieczorny jest połączony z mentalnym opartym na 
metodzie Silvy. Polega on na wprowadzeniu się w stan 
medytacji i wyobrażeniu siebie w perfekcyjnej technice 
biegu, idealnym starcie z bloku, czy zwycięstwie nad 
wielkimi przeciwnikami – wyjaśnia. Ten rygorystyczny plan 
zajęć obowiązuje przez cały tydzień. Jeżeli zdarza się 
dzień odpoczynku, polega on na rozciąganiu, ewentualnym 
rozbieganiu lub masażu, czy odnowie biologicznej. 
Generalnie jednak nie ma mowy o obijaniu, 
o usprawiedliwianiu złym samopoczuciem. Pomimo bólu, 
zmęczenia trzeba wstać i trenować. Nie wspominając 
o konieczności rezygnacji z imprez i wszelkiego rodzaju 
używek. – Dlatego za największe swoje osiągnięcie 
uważam pokonywanie samego siebie. To całe sedno 
sukcesu, by nigdy, cokolwiek się wydarzy, nie odpuszczać. 
Nie poddawać się. Nie zapomnę słów mojego dobrego 
kolegi Jacka, niesamowicie utalentowanego sprintera, 
który na pytanie: jak Ty to robisz? odpowiedział bardzo 
prosto: wszystko jest w głowie…  

Na szczęście na tej trudnej drodze sportowiec może liczyć 
na ogromne wsparcie ze strony rodziców i swojej 
dziewczyny Judyty. 
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– Bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem – mówi. Kamil 
może także liczyć na gminę Tworóg. – Cieszę się, że 
władze gminy są otwarte i zaangażowane w promocję 
sportu. Z doświadczenia wiem jak kosztowne bywa 
profesjonalne przygotowanie sportowca, a bez tego nie ma 
sukcesów. Chciałbym także podziękować firmie „Simet”  
z Tworoga, która wspiera mnie finansowo – mówi. Jednak 
wraz z rozwojem kariery zapotrzebowania rosną. W jego 
sytuacji konieczne są m.in. częste masaże, pełna 
suplementacja i dieta. – W dalszym ciągu uczęszczam na 
zgrupowania Kadry Wojewódzkiej, które również nie są 
fundowane. Nie warto nawet wspominać o dojazdach na 
treningi, czy sprzęcie, takim jak odzież, obuwie treningowe, 
obuwie specjalistyczne, bidony i inne akcesoria. Stąd też 
moja prośba o finansowe wsparcie. Możliwości są 
ogromne, granice nie istnieją, a przeszkodą może być 
jedynie pieniądz… Mierzę wysoko, moim celem jest 
uczestnictwo w zawodach rangi światowej i nie boję się 
tego, bo przecież „wytrwałość daje efekty”. Proszę  
o drobną pomoc, każdy grosz to kolejna setna sekundy 
mniej w drodze na szczyt. A jest on realny i w zasięgu ręki. 

Zainteresowanych wsparciem Kamila,  
prosimy o kontakt z redakcją. 

DYCHA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM  

– Wszyscy stanęli na wysokości zadania – komentuje 
„Tworogowską dychę po trowie” wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Jego zdaniem bieg crossowy na dystansie  
10 km należy uznać za bardzo udany i przypuszczać, 
że tego typu wydarzeń będzie w gminie przybywać.  
9 maja na starcie przy SP w Tworogu spotkało się  
230 zawodników z całego Śląska.  

W organizację imprezy zaangażowali się Adrian Król, Artur 
Konfederak, Piotr Leksy i Piotr Gwóźdź. To oni 
koordynowali przebieg zawodów i są pomysłodawcami 
„Dychy”. Ale powodzenie biegu zależało też od licznych 
wolontariuszy. Podziękowania skierowano więc do osób 
obsługujących biuro zawodów, punkt odżywczy, 
kierujących ruchem na trasie, do fotografa, strażaków  
z OSP w Tworogu i Potępie, do dyrekcji i nauczycieli SP  
w Tworogu. Nie zapomniano o licznych sponsorach, dzięki 
którym, nie czarujmy się, atrakcyjność zawodów mocno 
wzrosła (pełna lista sponsorów na stronie 
www.tworog.pl). 

 

– Chcielibyśmy, żeby impreza wpisała się na stałe 
w kalendarz naszych gminnych wydarzeń – mówi wójt 
demonstrując medal, na którym z jednej strony widnieją
informacje dotyczące biegu, a na drugiej
 

wygrawerowany tworoski pałac. – Chcielibyśmy
w przyszłości umieszczać na medalu różne obiekty 
i zabytki z naszej gminy, a mamy ich wiele – zapowiada. 
Taka forma promocji gminy wydaje się jak najbardziej 
trafionym pomysłem. Poza mieszkańcami ościennych 
miejscowości, w biegu wzięli udział m.in. zawodnicy 
z Tychów, Oświęcimia, Katowic, Gliwic, Olesna 
i Częstochowy. Pamiątkowy medal z pewnością będzie im 
przypominał o niewielkiej, zielonej miejscowości, do której 
warto wracać.  

Co jednak sądzą o biegu sami biegacze? Wystarczy wejść 
na facebookowy profil „Dychy”, by przekonać się, że jest 
co wspominać. Pochlebne opinie słyszane jeszcze na 
długo po zakończeniu biegu dają powody przypuszczać, 
że tego typu imprezy będą w Tworogu zataczać coraz 
szersze kręgi. Zwolenników aktywności sportowej 
przybywa, a nasza gmina obfitująca w atrakcyjne trasy 
wydaje się być idealna. – Trasa była dobrze przygotowana, 
nie trudna, warunki crossowe, miejscami podmokła 
nawierzchnia… Jednym słowem zdrowy odcinek – ocenia 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź, który nie oparł się pokusie i sam 
wystartował. Natomiast pierwszą osobą z naszej gminy, 
która pojawiła się na mecie był Mateusz Ostrówka 
z Kotów, który przybiegł jako szesnasty. Na miejscu 
dwudziestym szóstym znalazł się kolejny zawodnik –
Michał Zawiślok z Tworoga, a na trzydziestym – Grzegorz 
Plewnia z Brynka.  – Biegowi towarzyszył Szkolny 
Rodzinny  Piknik Sportowy, podczas którego dzieci miały 
okazję sprawdzić się w zabawach zręcznościowych lub 
wziąć udział w towarzyskich meczach piłki nożnej. 
Wszyscy obecni mogli obejrzeć pokaz umiejętności 
zawodników TKS Karate Tarnowskie Góry dopełniony 
znakomitą oprawą muzyczną i profesjonalnym 
komentarzem zawodniczki Klubu. Na imprezie biegowej 
nie mogło zabraknąć również biegania – zależnie od 
wieku, uczestnicy mieli do pokonania zróżnicowane 
dystanse w urozmaiconym terenie, niemniej – zgodnie 
z założeniem – nasze dzieci biegały po trawie – uzupełnia 
Małgorzata Weber z SP w Tworogu.  

Foto. Zdaniem Kamila Piotrowiaka psychologia i sport są ze sobą ściśle 
związane. Przekonał się o tym na własnej skórze. Dziś poza byciem 

sportowcem jest także studentem psychokryminalistyki. 

Foto. Jeden z zawodników z naszej gminy na mecie –  
medal jest i uśmiech też! 
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KURIER KULTURALNIE 
BLIŻEJ JAPONII 
 – Co wiecie o Japonii? Czy macie jakieś skojarzenia? 
– zapytał na wstępie pan Tonagawa, wolontariusz  
z Japonii prowadzący w Tarnogórskim Centrum 
Kultury wraz z żoną zajęcia z szeroko rozumianej 
kultury japońskiej. 21 maja małżeństwo w ramach 
współpracy z TCK odwiedziło Gimnazjum w Brynku.  

Dla większości młodych słuchaczy Japonia kojarzy się  
z toyotą, hondą, popularnym sushi… – Bardzo się cieszę, 
że w Polsce tak wiele osób jest zainteresowanych kulturą 
Japonii i dziś chciałbym przedstawić jedną z jej części – 
powiedział na wstępie Japończyk. Spotkanie rozpoczęło 
się nauką pozdrowień po japońsku. Okazało się, że 
charakterystyczne dla naszej kultury uściski dłoni podczas 
powitania, w Japonii niemalże się nie zdarzają. – U nas 
należy się ukłonić. Kąt ukłonu zależy od rangi witanej 
osoby. Im ważniejsza osoba, tym ukłon powinien być 
głębszy – wyjaśnił pan Tonagawa. Jednak głównym 
tematem wykładu było japońskie szkolnictwo. – W naszym 
kraju dzieci idą do przedszkola w wieku 3 lat, do 
podstawówki w wieku 6 lat, gdy mają 13 lat rozpoczynają 
gimnazjum, a piętnastolatki uczą się już w szkole średniej. 
Jest wiele podobieństw do polskiego szkolnictwa, ale są 
też różnice – usłyszeliśmy. 

INSPIROWANI LASEM 

W niedzielne popołudnie, 17 maja, plac za pałacem 
w Brynku tętnił życiem. Przed sceną, na której 
prezentowali się lokalni wykonawcy, stanął szereg 
straganów wypełnionych pachnącymi przysmakami 
i ręcznie wykonanymi przedmiotami. Przygotowały je 
gminy należące do Fundacji LGD „Spichlerz Górnego 
Śląska” – organizatora imprezy. Jedną z atrakcji 
otwierającą festyn był konkurs o puchar Zarządu LGD 
na najciekawsze stoisko połączony degustacją kuchni 
śląskiej.   

Wspólnym mianownikiem kulinarnych prezentacji miały być 
dary lasu. Kramy zapełniły się więc niezliczonymi 
potrawami inspirowanymi naszymi lasami, a goście mogli 
próbować do woli. Niejeden skusił się na marynowane 
grzybki, kiełbasę po myśliwsku, zupę grzybową, gulasz z 
dziczyzny i rozmaite pasztety. W leśnej aptece znalazło się 
coś na trawienie, uspokojenie, oczyszczenie 
i przeziębienie, a na lubiących słodsze klimaty czekały 
ciasta owocowe, swojskie lody, konfitury z dziadów, leśne 
herbaty, kompoty i, cieszące się szczególną uwagą, 
nalewki... Jury uznało, że tym razem najciekawsze stoisko 
zaprezentowała gmina Pilchowice i to jej reprezentanci 
odebrali na scenie Puchar.  

 

Wielkim zdziwieniem słuchacze przyjęli informację o tym, 
że to uczniowie samodzielnie sprzątają szkoły.  
W dziennym harmonogramie przewidziany jest czas na 
mycie podłóg, ubikacji, klas i szkolnego obejścia. – Dzieje 
się tak w myśl przekonania, że należy dbać o wspólną 
przestrzeń użytkowania – powiedział wykładowca. Plan 
dnia zakłada także przerwę na obiad i popołudniowe 
zajęcia dodatkowe. Zdarza się, że młodzież wraca do 
domu nawet po godzinie 18. Dodajmy, że podręczniki do 
podstawówki i gimnazjum są bezpłatne, a uczniowie 
przychodzą na lekcje w mundurkach. Po pouczającym  
i niezwykle ciekawym wykładzie, gimnazjaliści udali się do 
klasy na cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty 
kaligrafii. Wizyta miała na celu popularyzuję tradycyjnej  
i współczesnej kultury japońskiej, przybliżyło również 
japońską mentalność, hierarchię wartości, styl życia  
i problemy współczesnej Japonii. Spotkanie z Ikumii  
i Kimiaki Tonagawa tłumaczyła Marta Czarnecka. 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje 
przygotowane z myślą o najmłodszych. Dzieci 
z nieukrywaną radością szalały w bezpłatnej strefie 
dmuchańców, korzystały z animacji „Leśne przygody 
pracusia Boba” i warsztatów rękodzielniczych. Na scenie 
pojawił się m.in. chór z Krupskiego Młyna i niezwykle 
muzykalna Aleksandra Orłowska również z Krupskiego 
Młyna. Wieczorem odbyła się biesiada muzyczna 
z zespołem Śląska Fiesta, a na zakończenie „Święta Lasu” 
wystąpili Jula&Kola w „Śląskim koncercie życzeń”.  

Foto. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej reprezentujące 
gminę Tworóg przygotowało m.in. gulasz z dziczyzny i zupę grzybową, 

a na deser ciasto z jagodami. Smakowitym dodatkiem były 
marynowane grzybki.  
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NA WESOŁO, ALE EDUKACYJNIE 

To już czwarta Majówka w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Wojsce. Tym razem piknik integracyjny 
dla wychowanków MOS-u i mieszkańców sołectwa 
upłynęło pod hasłem bezpieczeństwa i poszanowania 
ludzkiego życia oraz zdrowia. 17 maja uczestnicy 
zabawy spotkali się z przedstawicielami różnych służb 
bezpieczeństwa i miło spędzili niedzielne popołudnie.  

Dzieci z pewnością na długo zapamiętają symulację 
gaszenia pożaru przy udziale helikoptera stacjonującego 
przy Nadleśnictwie Brynek. Na pożegnanie pilot zrobił kilka 
widowiskowych manewrów nad boiskiem i zrzucił, ku 
radości najmłodszych, cukierki. Natomiast Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wojsce przygotowała pokazy strażackie  
i ratownictwa medycznego. Nie zabrakło policjantów  
z Tworoga i Tarnowskich Gór, którzy prezentowali sprzęt 
policyjny i przygotowali pogadankę o bezpieczeństwie 
poruszania się na drogach najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego. Nie zabrakło niespodzianki dla 
najmłodszych. Policjanci rozdawali kamizelki odblaskowe 
zafundowane przez Wójta Gminy Tworóg. Wielką atrakcją 
pikniku był również Sznupek – maskotka śląskiej policji. 

Jednym z punktów programu było spotkanie  
z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy 
Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”. Eksperci z zakresu 
profilaktyki uzależnień przybliżyli problem sięgania przez 
młodzież szkolną po substancje psychoaktywne, 
opowiedzieli o mechanizmach funkcjonowania osoby je 
zażywającej oraz radzili jak w takiej sytuacji reagować.  

DZIEŃ PAPIESKI 

19 maja w Gimnazjum w Brynku odbyło się widowisko 
poświęcone I rocznicy kanonizacji, rocznicy pontyfikatu, 
urodzin oraz śmierci św. Jana Pawła II. Na początku 
uczniowie z klasy III c przedstawili w piękny i ujmujący 
sposób życie papieża: od dzieciństwa do dnia śmierci. 
Inscenizacja wzbogacona została ilustrującymi wydarzenia 
piosenkami religijnymi, wykonywanymi przez uczennice 
z klasy II c oraz ich wychowawczynię, panią K. Bąk. 
Program przede wszystkim pokazywał jak uczynnym, 
przyjaznym i sprawiedliwym człowiekiem był Karol Wojtyła. 
Gdy został papieżem, odwiedził 129 krajów na wszystkich 
kontynentach, także miejsca, w których nie był wcześniej
żaden papież. W czasie jego wizyt dochodziło do 
uzdrowień, które uchodzą dziś za cud.  

O oprawę artystyczną zadbała Bernadeta Kowalska  
i zespół „Freje”. Dzieci z kolei bawiły się wesołymi  
i kolorowymi animatorami. Piknik zorganizował MOS  
w Wojsce przy współpracy z Gminą Tworóg i radą sołecką 
oraz przy wsparciu sponsorów. W organizację imprezy 
włączyli się mieszkańcy, którzy zadbali o dodatkowe 
atrakcje w postaci przejażdżek na koniu czy na motocyklu.  

 

Po przedstawieniu uczniowie z klasy Ia zaprezentowali 
kilka z najbardziej znanych przypowieści, między innymi 
„O Synu Marnotrawnym” i „O miłosiernym Samarytaninie”. 
Młodzi aktorzy w wymowny sposób podkreślili rolę 
miłosierdzia dla bliźnich. Aktorzy z kl. Ia idealnie wcielili się 
w postacie z przypowieści. Ogromne wrażenie na widzach 
wywarła piękna scenografia i muzyka w wykonaniu pani 
Bąk oraz uczennic z klasy I. Podsumowaniem uroczystości 
było wręczenie papieskich kremówek, za którymi 
przepadał papież oraz pięknych karteczek z sentencjami. 
Uroczystość wraz z młodzieżą przygotowały panie: 
K. Sobel, I. Pilc, J. Winkler, H. Penz oraz K. Bąk. 

Natalia Pytel

NAGRODY W KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM 

W Gimnazjum w Brynku we wtorek 26 maja 2015 r. została 
rozstrzygnięta II edycja Powiatowego Konkursu 
Fotograficznego o Tematyce Ekologicznej. Motywem 
przewodnim konkursu w roku szkolnym 2014/2015 był 
„Tryptyk w fotografii. Drzewo w trzech porach roku”. 
Konkurs niełatwy, a do tego wymagający od uczestników 
dużej dyscypliny i konsekwencji. Spośród wielu 
nadesłanych prac jury konkursu zdecydowało 
o nagrodzeniu między innymi pracy naszej uczennicy, 
Marty Gliwy z klasy Vb. Zdobycie trzeciej nagrody to spory 
sukces wobec liczby nadesłanych prac – serdecznie 
gratulujemy Marcie sukcesu i czekamy na kolejne!  

Małgorzata Weber

Foto. Wielki niebiski pies, czyli Sznupek – policyjna maskotka na pikniku 
w Wojsce. Zdjęcie z archiwum policyjnego:  

www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

WYBRALIŚMY BIBLIOTEKĘ 

Co się działo w Tworogu w ramach tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek? Jak co roku emocji nie brakowało. 

Kim jest Elf? 
Abstrakcyjne, nieraz surrealistyczne, złożone  
z fragmentów rzeczywistości – marzenia senne. Czy mogą 
być czymś więcej niż tylko serią obrazów i wrażeń 
zmysłowych pojawiających się podczas snu? Otóż mogą. 
Marcin Pałasz, autor książek dla dzieci i młodzieży 
dostrzega w nich inspirujące źródło literackich pomysłów. 
Co jeszcze pomaga mu tworzyć? Tego dowiedzieli się 
uczniowie SP w Tworogu, którzy wzięli udział w spotkaniu 
autorskim zorganizowanym 7 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu. Marcin Pałasz to uznany autor książek 
dziecięcych i młodzieżowych, laureat Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego  
i dwukrotny zdobywca wyróżnienia w tym konkursie. 
Podczas spotkania w Tworogu mówił o sposobach na 
pobudzenie wyobraźni, spełnieniu marzeń, o pewnym 
wampirze, który trafił na krzesło dentystyczne i swoim 
życiu, które nieoczekiwanie dostarczyło mu tematu na  
książkę. A wszystko zaczęło się od marzenia o posiadaniu 
własnego psa… 

Uczestnicy – uczniowie SP nr 9 w Tarnowskich Górach, 
Zespołu Szkół w Krupskim Młynie, z ZSP 
w Boruszowicach, ZSP w Wojsce, SP w Tworogu oraz 
z gimnazjów w Brynku i Krupskim Młynie – musieli 
wykazać się znajomością biografii pisarki oraz wiedzą na 
temat książki „Tam gdzie spadają anioły”. Po sprawdzeniu 
prac Komisja w składzie: Grażyna Chmiel, Bronisława 
Opara, Jolanta Winkler, Renata Kościelny i Monika Ziob 
wyłoniły zwycięzców. – Gratulujemy zwycięzcom i mamy 
nadzieję, że za rok uda nam się pozyskać więcej szkół, 
które do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy –
podsumowuje Karina Jaksa, jedna z organizatorek 
konkursu.  

Kategoria szkoły podstawowe: 
I miejsce: Wiktoria Chmiel – Szkoła Podstawowa 
w Tworogu 
II miejsce: Oliwia Watoła – Szkoła Podstawowa w Tworogu 
III miejsce: Dawid Jaksa – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Boruszowicach 
Kategoria gimnazja: 
I miejsce: Hanna Walica  – Gimnazjum Brynek 
II miejsce: Kacper Mika – Gimnazjum Brynek 
III miejsce: Natalia May – Gimnazjum Brynek 

Zdjęcia znajdziecie na stronie www.gok-tworog.pl 

Odjazdowi bibliotekarze w akcji! 

30 maja grupa bibliotekarzy z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tworogu oraz pasjonaci rowerowych przygód w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz” wyruszyli na 
rajd rowerowy liczący ponad 25 km. Grupa poznawała 
ścieżki rowerowe gminy Tworóg nazwane „Leśną Uciechą” 
i finalnie dotarła na teren Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”, gdzie zorganizowano wspólny grill. 

Celem rajdu była nie tylko promocja czytelnictwa ale też 
zdrowego trybu życia i naszych lasów bogatych w ścieżki 
rowerowe.    

GRATULACJE DLA MILENKI 
GANSINIEC 

Uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Tworogu Milenka 
Gansiniec uczestniczyła w V Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim z Języka Angielskiego, zorganizowanym 
przez Gimnazjum w Wielowsi, który odbył się 8 kwietnia 
2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.   

W skład jury weszli nauczyciele języka angielskiego, którzy 
dokonywali przesłuchań za zamkniętymi drzwiami. 
Zadaniem uczestników było wyrecytowanie wiersza oraz 
przeczytanie tekstu prozy. Milenka Gansiniec, będąc 
najmłodszą uczestniczką konkursu, zajęła I miejsce 
w pierwszej grupie wiekowej, czyli wśród klas I – III. 

Serdecznie gratulujemy i przekonani jesteśmy, że jeszcze 
wiele razy o niej usłyszymy. 

 
Hanna Pawełczyk

 
 

Gdy już psi towarzysz pojawił się w domu pana Marcina, 
okazało się, że wygląda inaczej niż go sobie wyobrażał. No 
cóż, wspomnimy jedynie o uszach czworonoga, z którymi 
jakby nie patrzeć przypominał… elfa. Nie widząc innego 
wyjścia, pan Marcin nadał mu więc znamienne imię  Elf  
i jako taki, pies rozpoczął swoje szaleństwa! – Czasami nie 
wierzyłem własnym oczom, takie miał pomysły – wspomina 
pisarz. – Pewnego dnia zrozumiałem, że muszę napisać 
książkę o tym wesołym i nieco zwariowanym psiaku. 
Zacząłem od spisywania jego przygód, a gdy miałem już 
ich wystarczającą ilość, rozpocząłem pisanie książki. 
Zajęło mi to zaledwie 5 dni! – opowiada pan Marcin. 
Przygody Elfa szybko zyskały popularność i stały się jedną 
z ulubionych książek młodego pokolenia. Zachęcamy do 
odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu, na 
której półkach znajdziecie książki o przygodach Elfa.  

Tam gdzie spadają anioły 
13 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się II etap 
Powiatowego Konkursu Literackiego poświęconego 
twórczości Doroty Terakowskiej zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową w Tworogu. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
CIEKAWOŚĆ „UGASZONA”  

Tego dnia strażacy z OSP w Tworogu byli w najwyższej 
gotowości. Na szczęście powodem nie był pożar, a wizyta 
pewnych wyjątkowych i bardzo wymagających gości...  
7 maja jednostkę odwiedziły przedszkolaki z Tworoga  
i Tarnowskich Gór.  Spotkanie rozpoczęła pogadanka  
o bezpieczeństwie w strażackiej świetlicy, po której 
zaciekawione dzieci zwiedziły remizę, dowiedziały się kim 
jest św. Florian, jak wygląda strój strażaka i samochód 
bojowy, do czego służą nożyce, pompy oraz rozpieraki… 
W końcu jak działają niektóre elementy wyposażenia wozu 
i jak brzmi syrena strażacka. – A jak powstaje ogień? Skąd 
bierzecie wodę do gaszenia? A mogę tego dotknąć? – 
dzieci zasypywały strażaków pytaniami i bez krępacji 
wchodziły do wielkich i czerwonych samochodów, które 
zrobiły na nich ogromne wrażenie. Jednak najwięcej 
radości sprawiła dzieciom zabawa wodą. Mogły bowiem 
założyć na głowę hełm i wypróbować swoich sił w roli 
gaszącego ogień profesjonalnego strażaka (zdj. poniżej). 
Więcej zdjęć na stronie: www.twg-kurier.pl 

Podczas części artystycznej zaprezentował się zespół 
„Tworożanie” ze Szkoły Podstawowej w Tworogu, którego 
członkowie są jednocześnie absolwentami przedszkola. Po 
nich wystąpiły przedszkolaki zaskakując publikę odwagą 
i swobodą sceniczną. A komu przeszkadzał deszcz, mógł 
na chwilę zapomnieć o niesprzyjającej aurze i skupić 
uwagę na „Murzynku Bambo”. Bohater wiersza Juliana
Tuwima stanął pod wielką palmą przywodzącą na myśl 
egzotyczne wyspy, a wokół niego zgromadził się tłum 
wesołych biedronek. Dzieci wyrecytowały zabawną wersję 
wiersza w gwarze śląskiej. W programie przewidziano 
także widowiskowe pokazy KS Karate Tworóg oraz występ 
zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu.  

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
30 maja po raz dziewiąty odbyło się gminne Forum 
Przedsiębiorczości. Starym, dobrym zwyczajem 
impreza miała charakter nieformalnego, plenerowego 
spotkania, co zdaniem wójta Eugeniusza Gwoździa, 
sprzyja wzajemnemu poznawaniu się, przełamywaniu 
barier i nierzadko nawiązywaniu owocnej współpracy. 
Forum odbyło się na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” w Brynku.  

Celem spotkania jest integracja przedsiębiorców 
i zapoznanie ich z możliwościami rozwoju oraz promocji. W 
programie znalazła się prezentacja Banku Spółdzielczego 
w Tworogu – partnera gminy w wielu projektach o zasięgu 
gminnym. O ofercie banku, dynamicznym rozwoju, 
nowatorskich rozwiązaniach dla klientów i nagrodach, 
których w ostatnim czasie bank sporo otrzymał, napiszemy 
szerzej w lipcowym wydaniu miesięcznika.  

Następnie głos zabrała dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowskich Górach – Ewa Brachaczek, która  
mówiła o sytuacji na lokalnym rynku pracy po nowelizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Przedsiębiorcy usłyszeli także o możliwościach
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej 
perspektywie finansowej  2014-2020 oraz o propozycjach
projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach  
działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania. 

URODZINY PRZEDSZKOLA 

Choć apetyt na słońce tym razem nie został 
zaspokojony, a z nieba uparcie padał deszcz, nie 
zabrakło pogody ducha i ciepłych występów 
przygotowanych przez przedszkolaków z Tworoga  
i absolwentów. Placówka 23 maja oficjalnie obchodziła 
jubileusz 35-lecia.  

Z tej okazji przygotowano festyn rodzinny na 
przedszkolnym podwórku. Dzieci, nie zwracając uwagi na 
drobne krople deszczu, z radością wskoczyły na 
„dmuchańce”. Cóż więcej potrzeba do szczęścia? 
Przydałaby się jeszcze wata cukrowa! Przedszkolanki 
przewidziały to i zagwarantowały nieograniczony dostęp do 
tej słodkiej przyjemności, z której korzystali nie tylko 
najmłodsi. „Urodziny” przedszkola otwarła dyrektor Irena 
Mrówka. Podczas powitania głos zabrał wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, który oficjalnie przekazał placówce długo 
wyczekiwany certyfikat „Gŏdōmy po ślōnsku”. Wśród 
oficjeli pojawił się także poseł Tomasz Głogowski oraz 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek.   
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Na koniec kilkadziesiąt przedsiębiorców miało możliwość 
poznania oferty współpracy z lokalna prasą. Łukasz Krain 
odpowiedzialny za kreację gazety (zdj. powyżej) zaprosił 
ich do „jednej drużyny” i wskazał dwie opcje promocji  
w „TWG Kurierze”: reklamę bezpośrednią oraz współpracę 
przy tworzeniu tekstów fachowych (w których 
przedsiębiorca dzieli się swoją wiedzą), historycznych (np. 
w związku z jubileuszem firmy opisujemy jej historię) lub 
relacji z wydarzeń (np. dni otwarte w firmie). Raz jeszcze 
zapraszamy przedsiębiorców do wspólnego budowania 
wizerunku gminy na naszych łamach.  

Forum Przedsiębiorczości jest organizowane przez Gminę 
Tworóg i Bank Spółdzielczy w Tworogu.  

UWAGA – ZŁODZIEJE KWIATÓW! 

Sołtys Nowej Wsi Tworoskiej, Regina Mika już osiem lat 
stara się by wieś wyglądała czysto i schludnie. Za 
sadzenie kwiatków na skwerze przy przystanku 
autobusowym nikt jej nie płaci. Robi to w czynie 
społecznym, bo, jak sama podkreśla, zależy jej. Niestety 
nie każdy potrafi docenić te, zdawałoby się drobne „zabiegi 
upiększające”. Są tacy, którzy zaglądają na skwerek nie po 
to, by cieszyć oczy, ale by upatrzyć dla siebie sadzonkę… 
Ostatnia kradzież w tym miejscu zdenerwowała panią 
sołtys na dobre. 

– Po prostu ręce opadają. W sobotę posadziliśmy kwiaty 
zakupione z funduszu sołeckiego. Nie minął nawet tydzień 
i najlepsze sadzonki zniknęły. Nie zdążyły się nawet 
przyjąć – mówi rozżalona Regina Mika. – Jak tak można? 
– pyta. Przy skwerze znajduje się przystanek autobusowy. 
Każdy kto z niego wychodzi widzi mini rondo, które teraz 
ogołocone z sadzonek jest raczej marną wizytówką wsi.  
A mogło być tak pięknie…   

 

SUKCES W CZWÓRBOJU 

5 maja na stadionie w Tworogu odbył się finał gminny 
w czwórboju l-a dziewcząt i chłopców. Zespoły SP 
w Tworogu zajęły I miejsce i awansowały do finału powiatu 
tarnogórskiego. 11 maja ponownie na stadionie w Tworogu 
pojawili się nasi młodzi lekkoatleci z bardzo dobrym 
wynikiem punktowym: dziewczynki – 976 pkt, a chłopcy 
z 880 punktami wygrali finał powiatu. Kolejny sukces 
osiągnięto 19 maja na stadionie Sparty w Lublińcu, gdzie 
odbyły się zawody rejonu tarnogórsko-lublinieckiego. 
Nasze reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły zgodnie 
III miejsce, osiągając bardzo dobre wyniki punktowe. 
Najlepszymi zawodnikami okazali się Ewelina Binkowska 
i Dawid Nakielski.  Natomiast 28 maja przeprowadzono 
w naszej szkole półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Minipiłce Nożnej Dziewcząt. W zawodach 
udział wzięły cztery drużyny dziewcząt. I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gliwicach, II miejsce Szkoła 
Podstawowa w Tworogu, III miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Bytomiu, IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 
w Rudzie  Śląskiej. Najlepszym strzelcem turnieju została 
Sara Bieńko z klasy VI, zdobywając cztery gole.
Serdecznie gratulujemy! Organizatorem turnieju był 
p. Ryszard Królicki. 

Hanna Pawełczyk

WESTERNOWA WYCIECZKA  

Uczniowie klas I-III ZSP w Wojsce każdego roku 
z niecierpliwością wyczekują maja, gdyż wiedzą, że jest to 
czas wycieczek szkolnych! 21 maja, o godzinie 8.00 
wszyscy czekali więc na przyjazd autokaru, który zabrał 
dzieci do niesamowitej kowbojskiej krainy „Twinpigs” –
Westernowego Miasteczka w Żorach. 

Jednak zanim nastąpiło spotkanie z kowbojami, uczniowie 
mieli okazję zwiedzić niedawno otwarte w Żorach 
„Muzeum ognia”. Na krótkim filmie dowiedzieli się 
ciekawostek o samym mieście, a także przypomnieli sobie 
jak niebezpieczny może być ogień. Następnie wraz 
z przewodnikiem udali się na zwiedzanie interaktywnej 
ekspozycji. Mogli m.in. sami wskrzesić ogień – przy 
pomocy komputera, zobaczyli jak ewoluował ten żywioł od 
czasów starożytnych i do czego przez tak wiele lat był 
wykorzystywany. Po zdobyciu tak cennej wiedzy, 
uczniowie spokojnie mogli przenieść się do westernowej 
krainy, na którą tak długo czekali. W samym miasteczku na 
dzieci czekało mnóstwo niespodzianek. Oprowadzeni 
przez przewodnika korzystali ze wszystkich atrakcji 
„Twinpigs”. Jeździli na Kole Młyńskim, które unosiło 
wszystkich na wysokość 25 m nad ziemią, kręcili się na
karuzeli, jeździli na szybkim Family Coaster, oglądali niebo 
w mini planetarium, wspinali się na wulkan, oglądali filmy 
w kinie 5D, a nawet odważyli się wejść do tajemniczego 
podziemia. Wszystkich atrakcji nie sposób wyliczyć. Dzieci 
w miasteczku skorzystały również z ciepłego obiadu, a do 
domu wróciły z wymalowanymi buziami. Wycieczkę można 
zaliczyć do bardzo udanych, o czym świadczą opowiadane 
kolejnego dnia na szkolnym korytarzu niesamowite historie 
o westernowym życiu i niezwykłych przeżyciach młodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej w Wojsce. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

II MIEJSCE W MANEWRACH 
SPRAWNOŚCIOWO-OBRONNYCH  

– To były jedne z najlepszych zawodów na jakich byliśmy! 
– powiedział Mateusz Piejek po powrocie z zawodów 
sprawnościowo-obronnych, które odbyły się 22 maja  
w Radzionkowie. Zawody rozegrane zostały na terenie 
Księżej Góry w Radzionkowie i startowało w nich 6 szkół 
podstawowych (m.in. z Radzionkowa, Bytomia, Piekar 
Śląskich i Wojski).  

O KONSTYTUCJI 3 MAJA  
WIEM WSZYSTKO 

15 maja w Gimnazjum w Brynku odbył się kolejny już 
konkurs pn. „Konstytucja 3 Maja i czasy panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego”. Konkurs na stałe 
wpisał się do kalendarza szkolnych uroczystości. W ten 
sposób popularyzowana jest historia i obchodzone święto 
narodowe.  

Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w rywalizacji, 
traktując ją jako możliwość zdobywania wiedzy oraz 
świetną zabawę. Uczniowie wykonywali zadania 
polegające na układaniu puzzli, rozpoznawaniu postaci 
oraz obrazów, odpowiadali też na wylosowane przez siebie 
pytania. W tym roku I miejsce zajęła uczennica kl. II c –
Daria Kaminiorz, II miejsce – uczeń kl. III b, Michał 
Adamczyk, a III miejsce – uczennica kl. I c, Martyna 
Rudzka. Konkurs od wielu już lat z pomocą pani Jolanty 
Winkler i Eleonory Krywalskiej przygotowuje nauczycielka
historii Iwona Pilc,. 

PREORIENTACJA ZAWODOWA 
NA WYJEŹDZIE, CZYLI…  
W czwartek 21 maja uczniowie klas III mieli możliwość 
zwiedzania Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich 
Górach. Uczniów oprowadzał funkcjonariusz policji, od  
którego młodzież mogła się dowiedzieć jak wygląda praca 
policjantów poszczególnych wydziałów oraz jak 
funkcjonuje komenda. Uczniowie zobaczyli jak wygląda 
strój policjanta, poznali różne rodzaje broni, dowiedzieli się 
na czym polega praca technika policyjnego i proces 
zabezpieczania śladów na miejscu popełnienia 
przestępstwa. Na własne oczy zobaczyli w jaki sposób 
wykonuje się odciski palców i przekonali się jak 
funkcjonuje lustro weneckie. Zwiedzili także pokoje 
przesłuchań, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz 
mogli przymierzyć strój policjanta Wydziału Prewencji, 
który zakłada się np. podczas zabezpieczania imprez 
masowych. 

Uczniowie mieli możliwość zadawania najróżniejszych 
pytań, na które uzyskiwali bardzo fachowe odpowiedzi. 
Młodzież, pełna wrażeń, długo nie zapomni tak 
interesującej wycieczki, która była dla nich również lekcją 
zawodoznawstwa. Podczas wycieczki uczniom 
towarzyszyła Hanna Penz i Katarzyna Solecka. 

Hanna Penz

Każda drużyna liczyła po sześciu zawodników – pięciu 
uczniów szkoły oraz opiekuna. Zadania, które czekały na 
każdy team na trasie liczącej 2 km (teren MOSiRu  
w Radzionkowie), miały charakter sprawnościowy, jak  
i wymagały logicznego myślenia. Drużyny otrzymały 
bowiem mapki, na których rozrysowana była trasa 
zawodów wraz z zadaniami. Prawidłowe wykonanie 
zadania było odpowiednio punktowane. Każda grupa na 
pokonanie trasy i wykonanie wszystkich zadań miała  
1 godz. 45 min. Po zliczeniu punktów i dobiegnięciu do 
mety okazało się, że Szkoła Podstawowa w Wojsce  
w składzie: Paulina Szkolik, Marzena Zdrzałek, Natalia 
Zdrzałek, Mateusz Piejek, Mateusz Lachowicz oraz 
opiekun Pan Henryk Sobala, zdobyła II miejsce  
w zawodach! Jesteśmy dumni i gratulujemy sukcesu!  

Hanna Blacha 

ŚWIĘTA MAJOWE 
Maj, jak co roku obfituje w wiele różnych świąt. Uczniowie 
Szkoły w Wojsce każdorazowo obchodzą je w inny 
sposób. W tym roku nasza mała szkolna uroczystość 
odbyła się pod hasłem tańców narodowych. Uczniowie 
zapoznali się z 4 polskimi tańcami: oberkiem, 
krakowiakiem, mazurem oraz polonezem. Następnie 
pierwszaki dały świetny taneczny pokaz do piosenki 
„Poszło dziewczę po ziele”, a uczniowie klas IV-VI 
zatańczyli na szkolnym holu dostojnego poloneza. Później 
można było spróbować swoich sił tańcząc poloneza, co 
spotkało się z wielkim zainteresowaniem ze strony 
wszystkich młodszych klas. W tym dniu również swoim 
ubiorem uczniowie i nauczyciele świętowali majowe święta 
dzięki czemu szkoła przybrała biało-czerwone barwy. 

Hanna Blacha 
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SUKCESY W BRYNKU 

Gimnazjaliści z Brynka odnieśli w mijającym roku szkolnym 
sporo sukcesów  w różnych dziedzinach. Uczeń klasy III b, 
Daniel Dressler, otrzymał tytuł laureata w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego w roku 
szkolnym 2014/2015. Z kolei w Konkursie Piosenki 
Niemieckojęzycznej w Zabrzu pod patronatem Konsulatu  
w Opolu, Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego 
w 4 kategoriach wiekowych Gimnazjum w Brynku zajęło  
I miejsce. W marcu w LO w Radzionkowie odbył się 
konkurs śpiewu „Unser Liceum sucht den Superstar”. 
Gimnazjum reprezentowała uczennica klasy I c – Nicole 
Dressler, która otrzymała wyróżnienie.  

Gimnazjaliści z Brynka jak co roku rywalizowali w licznych 
turniejach w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych.  
W Powiatowych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych  
w siatkówce zdobyli: dziewczęta – III miejsce, chłopcy – III 
miejsce; Powiatowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych  
w koszykówce: dziewczęta – I miejsce, chłopcy – II 
miejsce. Dziewczęta wywalczyły zwycięstwo podczas 
zawodów powiatowych organizowanych w Gimnazjum w 
Brynku 12 marca, w których uczestniczyło 5 gimnazjów z: 
Ożarowic, Radzionkowa, Świerklańca, Miedar i Brynka. 
Drużyna naszych koszykarek zakwalifikowała się do etapu 
rejonowego. 

DWA KRAJE – JEDEN CEL 

W dniach od 11 do 18 kwietnia Gimnazjum w Brynku 
gościło grupę młodzieży ze szkoły partnerskiej Villa 
Elisabeth w Eichwalde w Niemczech. Wizyta szkoły 
partnerskiej odbyła się z inicjatywy Antje Miski –
nauczycielki języka niemieckiego przy współpracy 
z Moniką Ruda i Anną Rainer oraz dzięki wsparciu 
finansowemu Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży 
oraz Mniejszości Niemieckiej Tworoga. Podziękowania za 
pomoc w realizacji projektu, należą się również rodzinom, 
u których na czas wizyty gościła niemiecka młodzież. 

W celu bliższego poznania się przygotowano wiele 
wycieczek m.in. do Krakowa, Gliwic, Oświęcimia. Młodzież 
zwiedziła również Tarnowskie Góry i poznała wójta Gminy 
Tworóg. Wspólne zwiedzanie szkoły ukazało młodzieży 
niemieckiej warunki, w jakich odbywają się u nas zajęcia 
lekcyjne. Spotkanie w Leśniczówce w Brynku, spacer 
ścieżką edukacyjna, wspólne kręgle oraz ognisko pozwoliły 
również na integrację młodzieży. Nawiązanie takiej 
współpracy pozwoliło uzmysłowić całej społeczności 
szkolnej jak wielkie znaczenie ma znajomość języków 
obcych. W przyszłym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum 
w Brynku będą mieli możliwość wyjazdu do szkoły 
partnerskiej Villa Elisabeth w Eichwalde.  

Anna Rainer
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Foto. „Tworogowska dycha po trowie” udowodniła, że w gminie mamy 
dobrych zawodników. Jakie miejsca zajęli nasi reprezentanci? Str. 8   

Foto. Na Tegorocznym Gminnym Forum Przedsiębiorczości pojawiło się 
kilkudziesięciu przedsiębiorców. O czym była mowa? Str. 12. 

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

Foto. Na zdjęciu grupowym znawcy literatury Doroty Terakowskiej. Niżej 
odjazdowi bibliotekarze podczas rajdu rowerowego. Tak wyglądały 

tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek. Więcej na str.11 


