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ul. Potępska 2 
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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

SPOTKALI SIĘ 55 LAT PO I KOMUNII ŚWIĘTEJ… 
Ryszard Banaczek, Jerzy Bartoń, Helga Gabryś, Urszula Gatys, Alfred Gawlik, Natalia Gawlik, 

Alfred Ignasiak, Maria Iwasików, Stefan Jacznik, Łucja Jaksa, Rajner Kaczmarczyk,  
Urszula Kałuża, Werner Kałuża, Eryka Kandzia, Iwona Kołoch, Teresa Kwiatkowska,  

Jadwiga Langhamer, Stefania Małek, Henryka Mańka, Krystyna Piper, Nikodem Promnik, 
Edmund Skalec, Adelajda Staś, Anna Stefanik, Antoni Tomys, Paweł Waintrit,  

Jerzy Wandzik, Alfred Zok 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

WAKACYJNY NIEZBĘDNIK, 
CZYLI GMINNE PIKNIKI 

• 18 czerwca (sobota)  
– piknik „Na Kocu” przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu 

• 25-26 czerwca (sobota-niedziela)  
– Dni Tworoga 

• 16 lipca (sobota)  
– festyn rodzinny w Mikołesce 

• 23 lipca (sobota)  
– festyn rodzinny w Boruszowicach 

• 30 lipca (sobota)  
– festyn rodzinny w Świniowicach 

• 06 sierpnia (sobota) 
– festyn rodzinny w Kotach 

• 27-28 sierpnia (sobota-niedziela)  
– Dożynki Gminne w Tworogu   
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KURIER WSTĘPNIAK 
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– Dzień Dziecka 
– Wyjątkowy patron 
– Maj pełen wrażeń 
– Historyczne spotkanie  
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– O tym jak brudna kropelka wracała do formy 
– Spalanie śmieci – to się nie opłaca! 
– Sportowo i piknikowo 
– Omnibusy 
– Wyróżnienie dla młodych aktorów 
– O strachach i straszkach 
– „Tarnogórska noblistka” 
 
 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Co się działo w maju? Jakie atrakcje czekają na was 
latem? Przeczytajcie czerwcowy numer „TWG Kuriera”. 
Znajdziecie w nim m.in. kalendarium gminnych festynów, 
wakacyjną ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, 
program Dni Tworoga i zaproszenie na czerwcowy piknik 
rodzinny.  

W dziale „Kulturalnie” razem z Ewą Chotomską, czyli 
Ciotką Klotką i Marcinem Pałaszem – znanym pisarzem,  
zachęcamy was do czytania książek. Relacjonujemy także 
pierwszy z cyklu urodzinowych koncertów Radia Piekary, 
który zorganizowano w centrum Tworoga.  

Piszemy także o brudnej kropelce wody, która nie czuje się 
szczęśliwa. Jak przedszkolaki zareagowały na animację 
poświęconą oczyszczaniu wody? Czy wiedzą jak jej nie 
marnować? Odpowiedzi znajdziecie w dziale „Na bieżąco”. 

   

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Urszula Gołkowska, Hanna Penz, Iwona Pilc, Katarzyna Solecka 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

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 

SESJA ABSOLUTORYJNA 

30 maja odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Tworóg. 
Jedną z najważniejszych decyzji dnia było podjęcie 
uchwały nr  XVIII/161/2016 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu  
za 2015 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, 
Łukasz Ziob. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach, informacją o stanie mienia komunalnego 
gminy oraz stanowiskiem Komisji rewizyjnej, nikt nie miał 
wątpliwości, że realizacja budżetu w minionym roku 
przebiegła prawidłowo. Radni jednogłośnie udzielili wójtowi 
absolutorium.   

– Dziękuję radnym, ale także wszystkim 
współpracownikom za wykonaną pracę – powiedział wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. – Chciałem w sposób szczególny 
podziękować skarbnikowi gminy – Renacie Krain. To ona 
przez cały rok czuwa nad finansami gminy i robi to bardzo 
dobrze – dodała Przewodnicząca Komisji Budżetowej, 
Zofia Rozbicka. 

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi podjętymi 
uchwałami. Znajdziecie je na stronie internetowej  

Urzędu Gminy Tworóg: 

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

GMINA TWORÓG ORŁEM 
SAMORZĄDU! 

Gmina Tworóg została Laureatem w Plebiscycie Orły 
Polskiego Samorządu 2016. W związku z powyższym 
Nasza Gmina uzyska tytuł „Gmina Roku 2016” oraz 
statuetkę „Orzeł Polskiego Samorządu” podczas gali 
„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. 

Jesienią odbędzie się Wielka Gala „Sylwetki i Marki 
Polskiej Gospodarki”, na której zostaną przekazane 
władzom naszej gminy: statuetka i dyplom potwierdzający 
otrzymanie ww. tytułów.  

NIECH SPOCZYWA W POKOJU… 
Uśmiechnięty, bezpośredni, aktywny, pasjonat 
myślistwa… Takiego go zapamiętamy. 13 maja odbył 
się pogrzeb Wojciecha Żebrowskiego 
siedemdziesięcioletniego radnego Gminy Tworóg. 
Jego ciało znaleziono wczesnym rankiem 9 maja. 
Mężczyzna strzelił do siebie z broni myśliwskiej… 

– Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pana Wojciecha Żebrowskiego zasłużonego Naczelnika 
Gminy, wieloletniego radnego i zastępcy 
Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg. Rodzinie i Bliskim 
wyrazy szczerego współczucia składa Wójt Gminy 
Eugeniusz Gwóźdź z Pracownikami Urzędu 
Gminy, Przewodniczący i Radni Gminy Tworóg. 

 

Jeszcze nie tak dawno, bo 30 grudnia minionego roku 
radny został  wpisany do Gminnej Księgi Zasług. Z tej 
uroczystości pochodzi powyższe zdjęcie – ostatnie w 
naszym redakcyjnym archiwum. – Wasze uznanie jest dla 
mnie wielkim wyróżnieniem. Dziękuję – mówił odbierając 
gratulacje. Wojciech Żebrowski  na przełomie lat 70. i 80. 
pełnił funkcję naczelnika gminy Tworóg. W tym czasie 
powstało wiele budynków użyteczności publicznej, a także 
boisko przy Szkole Podstawowej w Tworogu, rozpoczęto 
również remont pałacu – obecnej siedziby Urzędu Gminy. 
11 grudnia 2011 r. startował w wyborach uzupełniających. 
W obecnej kadencji sprawował funkcję Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Gminy. Jego śmierć nie 
pozostaje bez wpływu na Radę Gminy. Skład radnych 
musi zostać uzupełniony. Zgodnie z zatwierdzonym 
kalendarzem wyborczym wybory uzupełniające odbędą 
się 28 sierpnia. Szczegóły będą publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Gminy www.tworog.pl 
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KURIER POD LUPĄ 
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE 

Którą szkołę wybrać? Z jaką branżą związać 
przyszłość? Nie zazdrościmy młodym ludziom 
stojącym przed tym trudnym wyborem… Decyzja  
o kierunku dalszej edukacji jest bowiem jedną  
z najważniejszych w życiu. W dodatku jej świadome 
podjęcie wymaga od absolwenta gimnazjum pewnej 
dojrzałości i wiedzy na temat potrzeb rynku pracy. No 
właśnie – kogo pracodawcy będą potrzebować? 
Odpowiedź wbrew pozorom jest bardzo konkretna – 
ludzi z zawodem… Konkretny fach i umiejętności 
praktyczne – to dziś jest w cenie. Analitycy 
obserwujący rynek pracy są w tej kwestii zaskakująco 
zgodni. W Polsce brakuje absolwentów szkół 
zawodowych.  

17 maja w Piekarni-Cukierni Małgorzaty Szyguła  
w Świniowicach odbyły się warsztaty dla gimnazjalistów  
z Brynka, którzy planują dalszą edukację w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. – 
Zaproponowałam spotkanie z prostej przyczyny. Uważam, 
że zawód piekarza jest nie tylko ciekawy, ale też bardzo 
potrzebny. Maszyna nie zrobi wszystkiego za człowieka,  
a chleb wykonany własnoręcznie ma niepowtarzalny smak. 
Chciałam zachęcić młodych ludzi do edukacji w tym 
kierunku. To dobra lokata na całe życie – mówi Małgorzata 
Szyguła. Inicjatywa nie jest przypadkowa. Piekarze  
i czeladnicy zrzeszeni w tarnogórskim cechu podkreślają, 
że od czterech lat w „gastronomiku” nie było klasy piekarz-
cukiernik. – Naciskamy na szkołę i dążymy do ponownego 
otwarcia kierunku. Dla mnie jako pracodawcy ważne jest 
doświadczenie moich pracowników. Szkoła zawodowa to 
gwarantuje, zakłada bowiem praktyki w zakładach pracy. 
Młody człowiek uczy się wówczas nie tylko fachu, ale też 
pracy zespołowej, wyrozumiałości, punktualności, 
odpowiedzialności za to, co się robi – wymienia plusy 
właścicielka piekarni. Niestety wciąż pokutuje szkodliwy 
stereotyp na temat zawodówek. Wiele osób uważa taki 
wybór za przejaw braku ambicji. Tymczasem dobrze 
wyuczony zawód i praktyczne podejście do nauki 
gwarantują nie tylko zatrudnienie w branży usługowej, ale 
też nie zamykają drogi do awansu.   

Pani Małgosia do swojej pracy podchodzi z sercem i pasją. 
Jest przekonana, że zawód piekarza i cukiernika daje 
ogromne możliwości. – Mam nadzieję, że uda mi się 
zarazić was entuzjazmem do pracy i zachęcić do 
kształcenia w tym kierunku – mówiła pokazując młodzieży 
kolejne etapy przygotowywania pieczywa, począwszy od 
przygotowania ciasta, a kończąc na smarowaniu mlekiem 
wypieczonych bochenków. Dodatkowo gimnazjaliści wzięli 
udział w warsztatach cukierniczych, podczas których 
pracownicy cukierni prezentowali plastyczne właściwości 
masy cukrowej oraz łatwe i szybkie sposoby na 
przygotowanie efektownych deserów. Z piekarni każdy 
wyszedł z własnym bochenkiem chleba i porcją wiedzy 
praktycznej…   

PIEKARZE Z PRZEDSZKOLA 

Przygodę w piekarni przeżyły także przedszkolaki 
z Wojski. 19 maja wraz z opiekunkami odwiedziły 
miejscową piekarnię Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, by nie tylko zobaczyć na 
własne oczy jak powstaje chleb, ale także spróbować 
własnych sił w roli piekarzy.  

Grupę oprowadzał Jan Krain. Dzieci zobaczyły magazyn 
z workami mąki, dowiedziały się jak powstaje ciasto na 
pieczywo, a potem gotowe wypieki. Był też czas na 
degustację i niespodziankę – rogaliki. Spore wrażenie na 
słuchaczach zrobiła informacja, że w ciągu jednego dnia 
piekarnia zużywa 20 worków mąki i produkuje aż 
300 dużych oraz 200 małych bochenków.  

Foto. Przedszkolaki zaglądały do pieca, podglądały pracę piekarza, 
kosztowały wyrobów… Innymi słowy dowiedziały się wszystkiego  

o wypieku chleba od kuchni! 

PREORIENTACJA ZAWODOWA 
NA WYJEŹDZIE 

30 maja uczniowie klas III Gimnazjum w Brynku mieli 
możliwość zwiedzania Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach. Po Komendzie oprowadzał ich 
funkcjonariusz Policji, od którego młodzież mogła się 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

dowiedzieć jak wygląda praca policji w poszczególnych 
wydziałach oraz jakie warunki musi spełnić kandydat do 
pracy w policji. 

Gimnazjaliści zobaczyli strój policjanta, pokój przesłuchań 
dla dzieci lub matki z dzieckiem, pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych, różne rodzaje broni, dowiedzieli się na 
czym polega praca technika policyjnego i  w jaki sposób 
zabezpiecza się ślady na miejscu popełnienia 
przestępstwa. W kadrach usłyszeli czego uczy praca w 
policji, jak złożyć podanie do służby i kto może to zrobić. 
Uczniowie mieli możliwość zadawania najróżniejszych 
pytań, na które uzyskiwali bardzo fachowe odpowiedzi.  

 

Po zaciętej rywalizacji i głośnym dopingu uczniów z klas 
młodszych, zwyciężyła klasa V, a cała szkoła mogła 
cieszyć się wspaniałymi polskimi słodkościami! 

Hanna Blacha

ZIELONA SZKOŁA WE 
WŁADYSŁAWOWIE 

– Wróciliśmy! Jesteśmy! – takimi okrzykami 22 maja 
przywitali Rodziców uczniowie III klasy Szkoły 
Podstawowej w Wojsce. Chociaż program Zielonej Szkoły 
do najlżejszych nie należał, a ilość przebytych przez 
uczniów kilometrów była ogromna, dzieci wróciły 
z Władysławowa zadowolone, uśmiechnięte, zdrowe 
i wypoczęte. 

Władysławowo przywitało ich piękną, słoneczną pogodą 
sprzyjającą spacerom po plaży, zabawom w piasku 
i licznym wędrówkom. Uczniowie zwiedzili piękną „Aleję 
Gwiazd Sportu”, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo”, Kościół we Władysławowie oraz port rybacki. 
Przeszli ponad 4 kilometry w jedną stronę, by zobaczyć 
chłapowską pracownię bursztynnika oraz piękne wysokie 
wybrzeże nadbałtyckiej plaży w Chłapowie. Podczas 
wycieczki na Hel dzieci odwiedziły fokarium i płynęły 
statkiem przy burzliwej pogodzie. Nad morzem zobaczyły 
również  rezerwat przyrody „Słone Łąki”, a w miejscowości 
Swarzewo urokliwe molo i Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Morza. Uczniowie poznali także mechanizm 
działania ważnego narzędzia nawigacji żeglarskiej, czyli 
latarni morskiej w Rozewiu.  Spacerowali również po 
Jastrzębiej Górze – najdalej wysuniętej na północ 
miejscowości w Polsce, odwiedzili „Gwiazdę Północy” i na 
własne oczy zobaczyli wybrzeże klifowe. Podczas całego 
pobytu był też czas na gry i zabawy sportowe, pirackie 
animacje z farbowaniem włosów, wiele śmiechu na 
pięknych placach zabawach, dyskoteki, wieczory filmowe, 
lody, gofry oraz zakup mnóstwa nadmorskich pamiątek. No 
i oczywiście nie zabrakło nauki, bo w końcu Zielona 
Szkoła, to przecież szkoła! Wszystko to odbywało się 
w murach spokojnego pensjonatu z przepysznym 
jedzeniem. 

Uczniowie III klasy zgodnie przyznają, że wyjazd można 
zaliczyć do bardzo udanych, a większość z nich z chęcią 
pojechałaby jeszcze raz… 

Hanna Blacha

UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH 

19 maja szkolny zespół „Tworożanie” odwiedził siedzibę 
Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Uczniowie mieli wyjątkową 
okazję uczestniczyć w próbie zespołu. Szczególnie 
zainteresowały ich ćwiczenia i zajęcia Marzeny Adamskiej, 
członkini baletu Zespołu „Śląsk” i choreografki „Tworożan”. 

Zespół działający przy Szkole Podstawowej w Tworogu 
w czerwcu wyjeżdża na pięciodniową wycieczkę do 
Kumhausen w Niemczech. 

Młodzież, pełna wrażeń, długo nie zapomni tak 
interesującej wycieczki, która była dla nich również lekcją 
zawodoznawstwa. Podczas wycieczki uczniom 
towarzyszyła  Katarzyna Solecka oraz Jolanta Winkler. 

    Katarzyna Solecka,  
Hanna Penz 

KOCHAM CIĘ WOJSKO! 

Jak co roku, w Szkole Podstawowej w Wojsce, majowe 
święta obchodzone są w nieszablonowy i oryginalny 
sposób. Tak było i tym razem. Szkoła zamieniła się 
bowiem w studio telewizyjne i wytypowani uczniowie z klas 
IV-VI brali udział w konkursie opartym na słynnym 
telewizyjnym show „Kocham Cię Polsko”. Były pytania z 
zakresu znajomości polskiej ortografii, polskiej historii, 
polskiej flory i fauny, polskich miejsc czy w końcu sławnych 
polskich osobistości. 
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KURIER HOBBYSTA 
OFERTA WAKACYJNA GOK 

1. WARSZATY Z LEGO-ROBOTYKI 

Klocki ze specjalnymi wypustkami, które można ze 
sobą łatwo łączyć i rozłączyć to wynalazek Duńczyka – 
Olego Kirka Christiansena. Stworzył je w pierwszej 
połowie XX w. nie spodziewając się, że wkrótce 
zabawka (nazwana Lego co w skrócie znaczy „baw się 
dobrze”) zdobędzie serca dzieci i dorosłych na całym 
świecie. Dziś Lego wykorzystywane jest nie tylko do 
zabawy, ale także edukacji. W lipcu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu rusza kurs dla dzieci  
z programowania prostych robotów z zestawów Lego. 
Zapraszamy! 

– Zajęcia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem  
w tematykę zajęć. Następnie dzieci przy pomocy instrukcji 
budują w dwu-trzyosobowych drużynach roboty z klocków 
Lego. Gdy wszystkie konstrukcje są gotowe przystępujemy 
do programowania robota. Programowanie odbywa się  
w prostym obrazkowym programie, tak więc nawet 
najmłodsze dzieci świetnie sobie radzą z 
programowaniem. Po zaprogramowaniu dzieci sprawdzają 
działanie robota i następnie mogą się nim pobawić. Na 
każdych zajęciach realizowany jest oddzielny projekt – 
wyjaśnia Anna Szczygieł z „Młodego konstruktora”, 
prowadząca zajęcia w Tarnowskich Górach i okolicach.  

Koszt kursu: 180 zł 

ZAPISY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  
W TWOROGU 

Tel.: +48 32 450 81 34 
Tel.: +48 512 950 842 

Dlaczego warto? To atrakcyjne połącznie zabawy z nauką. 
Budując roboty, dzieci poznają zagadnienia związane  
z mechaniką, matematyką oraz programowaniem. Innymi 
słowy Lego pomaga w naturalny sposób przyswajać 
wiadomości z nauk ścisłych. Dzieci rozwijają w ten sposób 
wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne, uczą się 
współpracy i wzajemnej pomocy, rozwijają umiejętność 
myślenia przyczynowo-skutkowego oraz kompetencje 
językowe (wyjaśnianie, interpretacja). Odkrywając 
możliwości budowania z klocków pod okiem instruktora, 
mały konstruktor nabiera odwagi i pewności siebie, by 
samodzielnie sięgnąć po instrukcję i w domowych 
warunkach, bez pomocy rodzica bawić się zestawami.  

Warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu ruszają 
w połowie lipca (pierwsze spotkanie 12 lipca – wtorek). Są 
skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat, obejmują 5 spotkań 
po 2h zegarowe. 5 zajęć = 5 robotów samodzielnie 
zbudowanych z klocków Lego (Domek, Diabelski Młyn, 
Żyrafa, Samochód, Dźwig). Na zakończenie warsztatów 
każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.   

 
2. GRAM – TAKI MAM PLAN  

Dlaczego warto grać w gry planszowe? To sposób na 
rozrywkę, edukację, trening szarych komórek, rozwój 
wyobraźni, zdrową rywalizację, odpoczynek od ekranów 
telewizora i komputera… Przetestujcie sami!  

 

Dla młodszych domino, dla starszych gry strategiczne, dla 
wymagających – logiczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne spotkania 
świetlicowe w GOK-u. Od 13 lipca w każdą środę 
i piątek od godz. 12.  
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DZIECI JĄ UWIELBIAJĄ, CIOTKĄ 
KLOTKĄ NAZYWAJĄ… 

Rymami sypie jak z rękawa, zagadki to dla niej zabawa, 
dzieci ją uwielbiają, Ciotką Klotką nazywają… O kogo 
chodzi? Pewnie już wiecie. O Ewę Chotomską – polską 
pisarkę, autorkę tekstów piosenek dla dzieci  
i scenarzystkę. To ona napisała słowa do takich hitów 
dziecięcych lat jak czołówka do programu „TIK TAK”, 
„Zabiorę brata”, czy „Moja fantazja”. W 1983 r. wraz 
z Andrzejem Markiem Grabowskim założyła dziecięcy 
zespół Fasolki. 11 maja Ciotka Klotka z kultowego „Tik 
Taka” na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tworogu odwiedziła szkołę w Wojsce. 

– Mam przed oczami całe dzieciństwo – zdradziła jedna  
z nauczycielek z Wojski nie kryjąc przejęcia. 
Sentymentalna podróż do kolorowych lat 80. zaczęła się 
od powitania Ewy Chotomskiej słowami „Ja jestem Pan Tik 
Tak, ten zegar to mój znak”. – To pierwsza piosenka, którą 
napisałam – od razu zdradziła pani Ewa, która wkroczyła 
do szkolnego holu w charakterystycznym dla Ciotki Klotki 
pstrokatym wdzianku. – Czym są rymy? Kto wie? – 
zapytała uczniów. – Hmmmm… – dzieci zastanawiały się 
chwilę, po czym ktoś krzyknął: – Rymy są wtedy, gdy coś 
się rymuje! – trudno kłócić się z tak logicznym 
stwierdzeniem. Pani Ewa dodała więc tylko: – To takie 
guziki, na których zapina się wierszyki. Znacie zabawę  
w rymowanie? W ten sposób bawiła się ze mną moja 
mama. To świetny sposób na trening języka. Chętnych do 
rymowania nie brakowało!  

 

Była także mowa o kulisach pracy w telewizji, o animacji 
i pewnym wesołym psie – bohaterze książek „Pamiętnik 
Felka Parerasa” i „Hopsasa Felka Parerasa”. Zwierzaki 
okazały się tematem, którego nie da się wyczerpać. –
Wiecie przecież, że każdy ma jakiegoś bzika… A czy ktoś 
z was ma chomika? – pytała pani Ewa nawiązując do 
jednej ze swoich piosenek. Fasolkowe hity stały się 
atrakcyjnym przerywnikiem spotkania – zupełnie jak 
w telewizji sprzed lat. – Wtedy nie było reklam, programy 
przeplatano muzyką – wyjaśniała pisarka.   

Ewa Chotomska, autentyczna bohaterka dziecięcej 
wyobraźni, mimo upływu lat nie zatraciła nic ze swojej 
porywającej osobowości. Przyznaje, że do telewizji nie 
zamierza już wracać. Jest dziś na zupełnie innym etapie 
życia. – Właściwie nigdy nie planowała pracy w TVP. 
Studiowałam filologię germańską – mówi. Najwyraźniej 
jednak życie miało wobec niej własne plany. W telewizji 
zwolnił się etat. Została przyjęta i wkrótce rozpoczęła się 
jej wieloletnia przygoda z dziecięcym światem.  Kreatywna, 
pełna pomysłów i z talentem odziedziczonym po znanej 
mamie – pisarce Wandzie Chotomskiej – stała się 
kreatorką dziecięcego świata na szklanym ekranie. 
Nieprzerwanie od ponad 30 lat za pośrednictwem swoich 
tekstów wychowuje kolejne pokolenia. Dziś rodzice uczą 
swoje pociechy mycia zębów w rytmach fasolkowej 
„Szczotki, pasty” i przekonują maluchy, że „Mydło lubi 
zabawę, w chowanego pod wodą”. Dla zespołu „Fasolki” 
napisała ok. 300 piosenek.  

Spotkanie było formą uczczenia obchodzonego w maju 
Tygodnia Bibliotek. Zorganizowała je Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tworogu przy współpracy z biblioteką szkolną 
w Wojsce reprezentowaną przez Danutę Berę.  

 

Tak Ewa Chotomska tłumaczyła, że język służy nie tylko 
do mówienia. To także budulec wierszy, książek, a nawet 
piosenek. – Rolą nauczycieli, pisarzy, bibliotekarzy jest 
uczyć pięknej polszczyzny – podkreślała. 

Foto. Pouczające, interesujące, wesołe i niezapomniane – takie było 
spotkanie z Ewą Chotomską. Każde dziecko chciało mieć autograf 

legendarnej tiktakowej Ciotki Klotki. 

Foto. – Okładka książki to drzwi. Otwierajcie ich w swoim życiu jak 
najwięcej – życzyła dzieciom Ewa Chotomska. 
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 BIBLIOTEKA INSPIRUJE! 

10 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu odbył 
się finał Powiatowego Konkursu Literackiego 
poświęconego twórczości Marcina Pałasza pt. „Pies 
najlepszym przyjacielem”. Konkurs odbył się w ramach 
corocznego „Tygodnia Bibliotek”. Ogólnopolska akcja ma 
na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcanie młodego 
pokolenia do sięgania po książki i odwiedzania bibliotek.  

OTO JAKUB 

Z RODZINĄ  I „HEJHEJAMI” W TLE 

Cześć  Ludzie! Nie wiem jak tam u Was po wakacjach, ale 
u mnie niespecjalnie. Moje rodzeństwo poszło do szkoły i, 

jeśli Wy wracacie do domu w takim stanie jak oni, to 
szczerze współczuję. 

Beniamin jak przychodzi, to nic nie mówi, tylko się do mnie 
uśmiecha jak „zombio-siedemnastolatek”.  On jest fajny, 
tylko trochę zbyt nerwowy. Fajny, bo gra ze mną w grę 

LEGO na tablecie, ogląda filmy z autami, które co chwilę 
robią „bam!” i razem wyżeramy płatki śniadaniowe, jak 

mama nie patrzy. Ale czasami, jak robi zadanie, to się robi 
strasznie wybuchowy i niewdzięczny. Kiedyś, jak pisał ciąg 

szóstek i trójek (więcej nazw cyfr nie znam), ja 
stwierdziłem, że mu trochę urozmaicę tę kartkę i 

narysowałem kolorowymi długopisami piękne autko,  
w autku „hejhej” ( to takie ludzko podobne żółte coś, co 

trzyma kierownicę i robi „Hej! Hej!”), a nad tym wszystkim 
dinozaura, który chce go zjeść. Wiecie, co zrobił 

Beniamin?! Wściekł się i zaczął na mnie krzyczeć, że mu 
zniszczyłem projekt na matematykę! Ja nie rozumiem, 

dlaczego szóstki i trójki są ładniejsze niż „hejhej”  
i dinozaur? Nie dość, że niewdzięcznik, to jeszcze  

i bezguście. 

Co innego Judyta. Ta to ma talent do rysowania, od niej 
uczyłem się jak malować „hejheje”. Judyta, oprócz sztuki 
interesuje się literaturą i jak chce mnie „uspać”, to bierze 

taką strasznie grubą książkę i mi czyta. Ja nie wiem, co za 
matoł ją pisał, ale ona jest zupełnie nie po polskiemu. Moja 

siostra w ogóle tak nie uważa i mówi, że kocha 
Mickiewicza. To dziwne, bo wydawało mi się, iż ona jest 

dziewczyną Jeremiego, który co chwilę do nas wpada, ale 
kobiety są zmienne, tak zwane humanistki też. 

Może warto by też było wspomnieć o naszych rodzicach, 
bo nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że oni mają 

wpływ na nasze wychowanie, a nie tylko rodzeństwo.  Mój 
tata jest wysoki prawie jak drzewo i chudy prawie jak 

Beniamin. Często mnie podrzuca – hop! –  do góry. Mama 
się denerwuje i mówi tacie, jak on tak może, że jest 

potwornie nieodpowiedzialny. A potem tata stwierdza: 
„Tak, synu, to bardzo niebezpieczne”, po czym znowu 

mnie podrzuca. 

No i jest oczywiście mama. Na ogół jest miła i spokojna, 
ale jak o szóstej rano musi obudzić, nakarmić, ubrać i 

odprawić całe stado Normanów, Anglosasów, Wizygotów  
i Ostrogotów (Wandalów jeszcze u nas nie spotkano) do 

szkoły i pracy, to zamienia się w Kleopatrę, Boudikę  
i Katarzynę II naraz. 

Mama ma dziwny zwyczaj biegania i śledzenia mnie przez 
cały czas. Teraz jej trochę przeszło, ale jak byłem młodszy, 

to na przykład zasłaniała przede mną rogi stołu albo 
zbierała wszelkie lego z podłogi.  

Co ona myślała? Że je zjem? 

Członek tej radosnej i szalonej grupki zwanej rodziną.   
Mój ulubiony „Hejhej- Ryś”. 

Urszula Gołkowska 

W kategorii wiekowej szkoły podstawowe, I miejsce zajęli 
Wiktoria Bejgier i Antonina Spyra z SP nr 10  
w Tarnowskich Górach. II miejsce: Ryszard Gołkowski  
i Ariana Nocoń z SP w Boruszowicach oraz Julia Gruner  
z SP Tworóg. III miejsce – Martyna Skowron z SP nr 9  
z Tarnowskich Gór i Paulina Zachowska z SP nr 10  
w Tarnowskich Górach. Wśród gimnazjalistów najlepsza 
okazała się Daria Popławska z Gimnazjum w Brynku,  
II miejsce – Oliwia Watoła z Gimnazjum w Brynku, III 
miejsce – Kacper Mika.  

24 maja w ramach Tygodnia Bibliotek grupa 
przedszkolaków z Tworoga odwiedziła Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Dzieci dowiedziały się jak powstaje książka, kto 
ją tworzy i z czego się składa. Wraz z bibliotekarką 
napisały także własną historyjkę  o Słoniu Dominiku, do 
której wykonały ilustracje i kartę tytułową.  

JAKUB ZNOWU OPOWIADA  

Pozostając w literackim nastroju publikujemy drugi 
fragment opowiadań Urszuli Gołkowskiej z klasy III B 
Gimnazjum w Brynku – laureatki XXXII 
Międzynarodowego Konkursu Literackiego Twórczości 
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.  
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URODZINY RADIA PIEKARY 

28 maja przy Urzędzie Gminy w Tworogu odbył się 
pierwszy z serii dwudziestu urodzinowych koncertów 
Radia Piekary. Współorganizatorem wydarzenia był 
Bank Spółdzielczy w Tworogu, który dla sympatyków 
rozgłośni i swoich klientów przygotował wiele atrakcji  
i cennych nagród.  

Koncert poprowadził duet Bernadeta Kowalska i Arkadiusz 
Wieczorek. Na scenie wystąpili Emi Band, Weronika, 
Karolina i Adam Krawczyk, Arcadia Band, Stiff Capella 
oraz Bernadeta Kowalska i Przyjaciele. Znani wykonawcy 
zachęcali gości do wspólnej zabawy na parkiecie. Na 
najmłodszych natomiast czekały lody, wata cukrowa  
i popcorn ufundowane przez Bank oraz postacie znane  
z bajek: myszka Miki i wiewiórka Alvin.  

DZIEŃ DZIECKA 

Świniowice  
28 maja w sobotnie popołudnie najmłodszych 
mieszkańców Świniowic traktowano ze szczególnymi 
względami. Tego dnia obchodzono w sołectwie Dzień 
Dziecka. Największą atrakcją okazał się przejazd 
zaprzęgiem konnym na piknik zorganizowany w przysiółku 
Wykierz na terenie Koła Łowieckiego Knieja. Atrakcji było 
jednak znacznie więcej.  

 

Bank jest organizatorem konkursu edukacyjnego „W SKO 
pieniądze zbieramy, w konkursie nagrodę dla szkoły 
wygrywamy”, w którym przez cały rok szkolny biorą udział 
szkoły  z terenu gmin Tworóg i Krupski Młyn. Koncert 
wykorzystano, by podsumować tegoroczną edycję  
i wręczyć uczestnikom nagrody. Listę nagrodzonych 
znajdziecie na stronie Banku 
www.bstworog.pl/koncert.html 

– Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy  zaangażowali się 
i z dobrego serca dali coś od siebie, aby ten dzień mógł 
zostać zorganizowany w takiej formie. Dzień Dziecka 
sponsorował Bank Spółdzielczy w Tworogu – mówi 
Patrycja Skowronek.   

Tworóg  

Gry i zabawy, sportowe wyzwania, nagrody i animacje 
z Bernadetą Kowalską – tak w skrócie można 
podsumować Dzień Dziecka zorganizowany 4 czerwca na 
boisku Szkoły Podstawowej w Tworogu. Rada Rodziców 
planowała imprezę już wiele miesięcy temu. Aby ją 
zorganizować zbierali środki już zimą. Dzięki temu 
sobotnie, słoneczne popołudnie upłynęło pod hasłem 
mnóstwa atrakcji i dziecięcych uśmiechów.  

Naszą fotorelację z wydarzenia znajdziecie jak zawsze na 
naszej stronie www.twg-kurier.pl 

Na miejscu na dzieci czekało ognisko i pieczenie kiełbasek 
oraz mnóstwo zieleni, po której można było się beztrosko 
gonić lub bawić się z kolorową chustą. Obowiązkowym 
punktem programu było malowanie buzi i zjedzenie waty 
cukrowej. – Odwiedzili nas także Policjanci, którzy 
pozwolili dzieciom wejść do radiowozu. Towarzyszyła im 
policyjna maskotka, czyli pies Sznupek częstujący 
cukierkami – relacjonuje sołtys Świniowic, Patrycja 
Skowronek. Po wesołych harcach na trawie ekipa wróciła 
do konno do budynku OSP, gdzie przy pomocy projektora 
wyświetlono bajkę.  
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Dla gości przygotowano także projekcję filmów autorstwa 
„Dzieci Maryi” z parafii Matki Boskiej Bolesnej 
w Boruszowicach oraz poczęstunek.  

Spotkanie rozpoczęło się sportowymi rozgrywkami dla 
rodziców. Tatusiowie mogli się pochwalić kondycją 
podczas meczu piłki nożnej, a mamusie trafnością rzutów 
do kosza. Dzieci natomiast beztrosko spędzały czas  
i zdobywały nagrody w konkurencjach przygotowanych 
przez nauczycielki z SP w Tworogu. Po drugiej stronie 
boiska każdy malec dysponujący niekończącymi się 
pokładami energii, mógł się wyszaleć na dmuchanych 
„zamkach”. Ponadto w programie przewidziano pokazy 
strażackie i występ żywiołowej Bernadety Kowalskiej 
wspieranej przez barwnych pomocników. Gwiazda 
popołudnia przyjechała do Tworoga z muzycznymi 
animacjami dla dzieci prowadzonymi przez postacie  
z bajek i klaunów.  

Rada Rodziców S.P. dziękuje Radzie Rodziców 
Przedszkola, Dyrekcji szkoły i przedszkola oraz 
nauczycielom i pracownikom za wszelką pomoc, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Wójtowi, Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, pani sołtys, OSP, Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz wszystkim 
obecnym za świetną zabawę.  

WYJĄTKOWY PATRON 

18 maja w Szkole Podstawowej w Boruszowicach 
obchodzono  X rocznicę nadania jej imienia Jana 
Pawła II. Święto rozpoczęto mszą świętą w kościele 
parafialnym w Boruszowicach. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne z wielką powagą traktują 
patrona szkoły. Nauki i życiową postawę Karola Wojtyły 
stawiają jako przykład dla młodego pokolenia, mając 
nadzieję, że absolwenci szkoły będą je realizować  
w dorosłym życiu. Uroczystość przebiegała więc  
w wyjątkowej atmosferze pełnej wiary w dzieci i młodzież – 
zgodnie z przesłaniem papieża-Polaka. Z kościoła 
uczniowie, nauczyciele i wszyscy goście przeszli do 
szkoły, gdzie rozbrzmiał uroczysty hymn „Gaude Mater”  
w wykonaniu chóru im. "Dąbrówki" z Piekar Śląskich, tego 
samego, który wcześniej uświetnił mszę św. Podniosły 
nastrój utrzymał się podczas wspomnień poświęconych 
papieżowi oraz przedstawienia  „Zagubiony Czas”. 
Wydarzeniu towarzyszył konkurs plastyczny „Św. Jan 
Paweł II – Patron ...” Podczas uroczystości odbyła się 
licytacja prac, które zajęły I miejsca w poszczególnych 
kategoriach konkursu. Wyniki konkursu znajdziecie na 
stronie internetowej szkoły.  

MAJ PEŁEN WRAŻEŃ 

Uczniowie Gimnazjum w Brynku nie mogą narzekać na 
brak zajęć i atrakcji. Ledwo opadły emocje po kwietniowym 
Dniu Otwartym, podczas którego prowadzone były 
warsztaty dla uczniów klas szóstych ze szkół 
podstawowych, obchodach 1050-tej rocznicy chrztu Polski 
i oczywiście egzaminach gimnazjalnych, a maj przyniósł 
kolejne wyzwania. Niektóre z nich już na stałe wpisały się 
w tradycję szkoły. I tak oto 225-tą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja młodzież gimnazjalna uczciła szkolnym 
konkursem historycznym pn. „Konstytucja 3 maja i czasy 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego”. W tym 
roku konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej, 
podczas której uczniowie obok wykazania się wiedzą 
z epoki świetnie się bawili, układając puzzle czy domino 
historyczne. 

W tradycję szkolną wpisały się również apele o św. Janie 
Pawle II. W tym roku przedstawienie zostało poszerzone 
o tematykę miłosierdzia, rocznicy chrztu Polski i Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie. Odegrana scenka 
o miłosiernym Samarytaninie, prezentacja multimedialna 
oraz wspólny śpiew  z pewnością przypomniały młodzieży 
naszego Wielkiego Rodaka oraz Jego naukę. Integracja 
młodzieży gimnazjum odbywa się przez cały rok szkolny, 
ale najlepszą okazją są spotkania z uczniami, którzy ze 
względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły. 
Właśnie taka uroczystość miała miejsce z początkiem maja 
i była wielkim przeżyciem dla całej społeczności szkolnej.
Integracji młodzieży służą również wycieczki, a tych 
w maju nie brakowało: odbyły się 3-dniowe wycieczki do 
Warszawy, do Pragi, 2-dniowa wycieczka do Sandomierza 
i Kazimierza Dolnego, jednodniowe wyjazdy w ramach 
doradztwa zawodowego do Piekarni w  Świniowicach i na 
Policję w Tarnowskich Górach (relacja w dziale „Pod 
Lupą”). W maju także miał miejsce wyjazd pięciu drużyn do 
Tarnowskich Gór, gdzie w ramach zajęć z historii regionu 
młodzież uczestniczyła w grze miejskiej pn. „Rozegraj 
swoje miasto”. W czerwcu uczniowie klas trzecich udadzą 
się do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
w Radzionkowie.  

Iwona Pilc
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HISTORYCZNE SPOTKANIE 

W słoneczną niedzielę 28 maja 1961 r. dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu spotkały się pod 
probostwem. Chłopcy w eleganckich garniturkach, 
dziewczynki w białych sukienkach i zielonych 
wiankach na głowach. Ustawieni w pary, w skupieniu 
ruszyli w kierunku kościoła parafialnego, by tam 
podczas mszy św. przyjąć Pierwszą Komunię Świętą. 
Od tego uroczystego dnia minęło 55 lat. Czy to nie 
idealny moment na spotkanie po latach? 

Do takiego wniosku doszedł Alfred Gawlik, Eryka Iker  
i Maria Płatek – Od dawna chcieliśmy zorganizować 
spotkanie, wiele razy o tym rozmawialiśmy. Decyzja 
zapadła we wrześniu minionego roku – mówi Alfred 
Gawlik. To on podjął się najtrudniejszej misji – 
odnalezienia dawnych kolegów i koleżanek. Sprawa nie 
była łatwa. Wielu wyjechało do Niemiec, a kontakt urwał 
się zaraz po zakończeniu szkoły. – Zajęło to wiele 
miesięcy, ale udało się stworzyć listę kontaktów i odnowić 
większość znajomości. To zasługa Alfreda – naszego 
agenta FBI – przyznaje pani Eryka. Łącznie 28 maja  
1961 r. I Komunię Świętą przyjęło 65 osób. Śledztwo 
pozwoliło ustalić 50 adresów. Dokładnie tyle zaproszeń 
wysłano. 23 osoby niestety nie doczekały spotkania po 
latach. – Aby uczcić pamięć zmarłych złożyliśmy znicze 
pod krzyżem na przykościelnym cmentarzu. Odwiedziliśmy 
też groby naszych nauczycieli i księży – mówi pan Alfred. 
Na spotkanie dotarło 28 osób. Część zaproszonych ze 
względu na stan zdrowia musiała odmówić. – Ci natomiast, 
którzy mogli, a nie chcieli – niech żałują! Było pięknie! – 
zapewnia Alfred Gawlik.  

Absolwenci spotkali się pod szkołą podstawową  
w Tworogu – w miejscu, które opuścili 50 lat temu  
i z którym łączy ich tak wiele wspomnień. – 
Najzabawniejsze było rozpoznawanie się nawzajem – 
mówi pani Eryka. Dawni uczniowie z ciekawością weszli do 
szkoły i od razu zaczęli wspominać. 

– To była nasza klasa, tam wisiała tablica, w tym miejscu 
zrobiliśmy sobie zdjęcie klasowe. A pamiętacie ławki 
z kałamarzem? Pisanie stalówką? Te kleksy i brudne 
dłonie? Potem pojawił się hit – chińskie pióro – opowieści 
ze szkolnych ławek nie było końca Choć szkoła sporo się 
zmieniła, absolwenci bez problemu odnaleźli pokój 
nauczycielski, salę gimnastyczną i swoje klasy. – Jesteśmy 
pełni uznania i podziwu za troskę oraz ciągłe 
rozbudowywanie i unowocześnianie szkoły. Dziękujemy 
Dyrekcji za umożliwienie nam zwiedzania szkoły – mówią 
uczestnicy spotkania jubileuszowego.   

Po opuszczeniu szkoły, grupa udała się na mszę św., 
a następnie na obiad i poczęstunek w restauracji „Adler”. –
Nie byłoby prawdziwego spotkania po latach bez naszych 
nauczycieli, dlatego bardzo się cieszymy, że znów 
mogliśmy spotkać Tadeusza Góralczyka, Mariannę 
Szefler, Danutę Baraniec, Halinę Ecler i oczywiście 
Barbarę Izworską, która odczytała listę obecności – mówi 
Alfred Gawlik. Nauczycielka zaskoczyła wszystkich 
niebywałą pamięcią. – Początkowo chcieliśmy, żeby każdy 
powiedział o sobie kilka słów, ale nie było takiej 
konieczności. Pani Izworska nas pamiętała i o wielu miała 
w zanadrzu anegdotkę lub miłe słowo. To było 
niesamowite! – przyznają organizatorzy. – Nie 
przesadzajmy z tą moją pamięcią – kokieteryjnie 
zaprzecza pani Basia. – Wielu rzeczywiście pamiętam, ale 
są osoby, których nie widziałam pond 30 lat 
i z rozpoznaniem ich miałam problem – mówi. – Nie 
zmienia to faktu, że spotkanie było przemiłe. W dodatku 
świetnie zorganizowane. W imieniu nauczycieli chciałam 
podziękować za to popołudnie pełne wzruszeń. Za 
zaproszenie, za opiekę, jaką nas otoczono, za 
wspomnienia i szacunek okazywany pomimo, że przed laty 
byliśmy srodzy i wymagający – komentuje z uśmiechem.  

Na naszej stronie www.twg-kurier.pl znajdziecie zdjęcia 
archiwalne udostępnione przez organizatorów jubileuszu 
oraz fotorelację ze zwiedzania szkoły.  

 

Foto. Zdjęcie wykonano 28 maja 1961 r. – dokładnie 55 lat temu. Do I 
Komunii Świętej dzieci przygotowywał wikariusz, ks. Ginter Kolenda. 

Lekcje religii odbywały się wówczas w zakrystii kościoła. – W lutym 1961 
r. proboszczem został Gerard Woźnica. To on przeniósł katechezę do 

budynku probostwa – wspomina Eryka Iker, jedna z organizatorek 
spotkania po latach. Jubileusz połączono z 50-leciem ukończenia szkoły, 

który minął rok temu. 

Foto. W naszej tradycji I Komunia Święta to wyjątkowa uroczystość.  
Z tej okazji dzieci otrzymywały odświętne ubrania i oczywiście prezenty. 

W latach 60. nie były nimi komputery, aparaty cyfrowe i tablety.  
Rarytasem był wówczas zegarek, a standardem czekoladki.  
Przyjęcia nie organizowano w restauracjach, tylko w domu. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
O TYM JAK BRUDNA KROPELKA 
WRACAŁA DO FORMY 

Brudna kropelka wody nie czuje się szczęśliwa. Szara, 
zmęczona i smutna zostaje zabrana przez czystą 
kroplę na wycieczkę po oczyszczalni ścieków. W ten 
sposób zanieczyszczona kropelka odzyskuje zdrowie. 
Zregenerowana i znów uśmiechnięta wskakuje do rur, 
którymi dociera do kranów… Tak w skrócie można 
opowiedzieć edukacyjną animację, którą zobaczyły 
przedszkolaki z Wojski w ramach projektu Gminy 
Tworóg i Zakładu Usług Komunalnych  „Szanujmy 
otaczający nas świat począwszy od najmłodszych lat”. 
Spotkanie, które poprowadziła Marzena Pająk z ZUK-u 
odbyło się 17 maja w Wojsce.   

– Powiedzcie mi do czego jest nam potrzebna woda? – 
zapytała pani Marzena. Przedszkolaki przekrzykiwały się 
wymyślając odpowiedzi: – Do picia, do podlewania, do 
mycia, do gotowania…  Okazało się, że wiedzą też jak  
w codziennym życiu nie marnować wody. Wspominały  
o korzystaniu z kubka z wodą przy myciu zębów,  
o podlewaniu roślin deszczówką i o dokręcaniu kranów, by 
nie kapało.  

SPALANIE ŚMIECI – TO SIĘ NIE 
OPŁACA!  

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu edukacyjnego 
przygotowanego przez Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu. Tematem artykułu jest spalanie śmieci 
w domowych kotłowniach. Ten „palący” problem 
zaczynamy dostrzegać, gdy rozpoczyna się sezon 
grzewczy, a jakość powietrza, którym oddychamy 
znacznie się pogarsza. Odpowiedzialność za to 
ponoszą obywatele, w szczególności mieszkańcy 
domków jednorodzinnych, którzy w ramach 
oszczędności palą śmieci w piecach. 

Rocznie przeciętny Polak wytwarza ok. 320 kg śmieci. 
Taka ilość powoduje, że niektórzy mieszkańcy uczynili 
z nich główny materiał opałowy, a do sezonu grzewczego 
przygotowują się cały rok gromadząc wszelkie zużyte 
opakowania. Mimo licznych akcji edukacyjnych, zjawisko 
nadal jest bardzo rozpowszechnione. Popularność takiego 
sposobu pozbywania się śmieci jest zastanawiająca. 
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych 
śmieci jest bowiem niewielka, a co za tym idzie jest 
ekonomicznie nieuzasadniona. Konsekwencje zaś mogą 
być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, 
produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie 
śmieci – alarmują ekolodzy. Dotyczy to przede wszystkim 
osiedli domów jednorodzinnych, ale także kamienic 
ogrzewanych piecami kaflowymi. Odpady w warunkach 
domowych palone są w niskich temperaturach. 
Konsekwencją tego jest wydzielanie się mnóstwa 
zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy znaleźć 
całą tablicę Mendelejewa: tlenek i dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór 
i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych substancji, jakie 
powstają przy spalania odpadów w przydomowych 
instalacjach grzewczych.  

Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku 
winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są 
wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 
litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną 
tworzy kwas solny.  Spalając jeden kilogram pianki 
poliuretanowej do powietrza emitowane jest aż 50 litrów 
cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski. 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie 
odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych 
materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów 
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których 
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero 
po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób 
nowotworowych. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów 
grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów 
kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek węgla, 
co może doprowadzić do zatrucia. 

Bilans zysków i strat zmusza do logicznego wniosku: to się 
po prostu nie opłaca!  

 

Choć animacja w bardzo przystępny sposób wyjaśniła 
dzieciom proces oczyszczania ścieków, pani Marzena 
postanowiła poprzeć teorię praktyką. Zaprosiła więc 
swoich małych słuchaczy do eksperymentu. Żywiołowe 
przedszkolaki od razu podbiegły do tajemniczego stolika, 
na którym stały słoiki z różną zawartością. – Przygotujemy 
sobie mini-oczyszczalnię – wyjaśniła pani Marzena 
sięgając po czystą wodę. Jej asystenci, czyli dwójka 
przedszkolaków, byli odpowiedzialni za zanieczyszczenie 
wody przy pomocy piasku i mydlin. Tak spreparowany 
ściek, niczym brudna kropelka z animacji, musiał trafić do 
oczyszczalni. Na słój nałożono prowizoryczne filtry 
(ręczniki i gaziki) i przechylono go. Po chwili ku radości 
małych widzów zaczęła się sączyć znacznie czystsza 
woda. Edukacyjne spotkanie zakończono wręczeniem 
upominków dla dzieci przygotowanych przez ZUK. 
Marzena Pająk zapowiedziała też, że wróci do dzieci  
i opowie im o segregacji śmieci.  
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SPORTOWO I PIKNIKOWO 

„Tworogowska Dycha po trowie” po raz kolejny 
przyciągnęła do nas biegaczy z całego Śląska. 
Natomiast na trybunach i kocach zasiadło spore grono 
kibiców. 7 maja na boisku sportowym przy Szkole 
Podstawowej w Tworogu panowała iście sportowo-
piknikowa atmosfera, a sprzyjała jej wprost 
wymarzona pogoda.  

Z całą odpowiedzialnością można już powiedzieć, że 
pomysł trójki pasjonatów biegania: Artura Konfederaka, 
Piotra Gwoździa i Adriana Króla, okazał się trafiony, a za 
rok czeka nas powtórka z rozrywki. W drugiej edycji biegu 
crossowego po leśnych terenach gminy na dystansie  
10 km wzięło udział 260 zawodników, to o kilkadziesiąt 
więcej w porównaniu z zeszłym rokiem. – Cieszymy się, że 
tak wiele osób przyszło z całymi rodzinami. Tym bardziej, 
że przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci – mówi Artur 
Konfederak. Najważniejszą z nich był oczywiście bieg na 
dystansach dostosowanych do czterech kategorii 
wiekowych. Dzieci można było zapisać elektronicznie na 
stronie www.zmierzymyczas.pl, ponadto organizatorzy 
przygotowali 15 dodatkowych miejsc w dniu startu. 
Tymczasem chętnych było znacznie więcej. Dodatkowe 
miejsca zapełniły się w mgnieniu oka. – Zainteresowanie 
zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania – przyznaje 
Piotr Gwóźdź. Łącznie wystartowało ponad sto dzieci. 
Całość koordynowała Dagmara Zawiślok, która mimo, że 
miało sporo pracy, nie wyobraża sobie kolejnej „Dychy” 
bez konkurencji dla najmłodszych. – Dzieci uwielbiają 
rywalizację! Bieganie stało się „modne” i obecnie robią to 
całe rodziny. Uważam, że warto pokazać dziecku każdą 
formę spędzania wolnego czasu, także sportową.  
To świetna alternatywa dla komputerów i telewizji – mówi. 
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal i pakiet 
startowy. Ponadto mali sportowcy mogli się wyszaleć na 
„dmuchańcach-skakańcach”, a w przerwie skusić się na 
słodką watę cukrową lub popcorn.   

 

– relacjonuje mama dziewczynki. Już dziś zapraszamy 
was na kolejny Kiermasz Majeczki – odbędzie się 
podczas Dni Tworoga oraz festynu w Kotach (06.08).
Zaglądajcie także na charytatywni.allegro.pl. Znajdziecie 
tam aukcje charytatywne na rzecz Mai oraz możliwość 
wystawienia własnego przedmiotu. – Wystarczy w rubryce 
„Cele zbiórek” wpisać „28601 Rachwalska Maja” i wystawić
przedmiot – wyjaśnia mama Mai, Barbara Rachwalska.
Można również pomóc przekazując darowiznę na subkonto 
Mai w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5 01-685 
Warszawa, konto bankowe nr 15 1060 0076 0000 3310 
0018 2615 a w tytule przelewu: 28601 Rachwalska Maja 
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia oraz wystawiając 
własny przedmiot na aukcji.  

OMNIBUSY 

Uczniowie z terenu naszej gminy mają nie lada powód do 
dumy. W Międzygminnym Konkursie Wiedzy dla uczniów 
klas II-III „Omnibus” Łukasz Miś, uczeń III klasy Szkoły 
Podstawowej w Wojsce, pokonał wszystkich rywali i zajął 
I miejsce. Z kolei uczennica kl. II SP w Tworogu – Emilka 
Śliwińska zajęła II miejsce. III miejsce należy do ucznia SP 
w Boruszowicach – Jakuba Cieślika. 

Konkurs odbył się w Świbiu, a do rywalizacji stanęli 
uczniowie z 10 szkół z gmin: Wielowieś, Toszek, Tworóg 
i Rudziniec. – Konkurencja była więc olbrzymia, jednak 
nasz mistrz – bezkonkurencyjny – komentuje Hanna 
Blacha, nauczycielka z Wojski. Gratulujemy młodym 
omnibusom!  
  

„Dycha…” to jednak nie tylko impreza sportowa. W tym 
roku wydarzeniu towarzyszył kiermasz charytatywny 
zorganizowany na rzecz Mai Rachwalskiej – kilkuletniej 
mieszkanki Kotów, u której zdiagnozowano całościowe 
zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. – W dniu 
kiermaszu zebraliśmy 3221,30 zł. Nawet w najśmielszych 
marzeniach nie myśleliśmy o takiej sumie. Nie 
spodziewaliśmy się takiego zainteresowania i tylu 
życzliwych ludzi wokół nas. Udało się to dzięki ogromnej 
pracy wielu osób. Chcieliśmy wszystkim bardzo 
podziękować. Kiermasz Majeczki możemy uznać za 
sukces, sukces nas wszystkich! 

©zspswibie 

WYRÓŻNIENIE DLA MŁODYCH 
AKTORÓW 

Uczniowie SP w Tworogu z koła plastyczno-teatralnego 
pod kierunkiem p. Katarzyny Miki już po raz kolejny 
wykazali się aktorskimi umiejętnościami.  

Tym razem wystąpili na deskach Młodzieżowego Domu 
Kultury w Tarnowskich Górach podczas Powiatowego 
Festiwalu Artystycznego, prezentując spektakl pt. 
„O królewnie Gabrysi – Kaprysi”. Jury doceniło możliwości 
młodych aktorów, przyznając im wyróżnienie.  

Foto. Zwycięzcy!  

Foto. Dagmara Zawiślok 
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R            E            K            L            A            M            A 

W części literackiej wzięło udział 21 uczestników 
z Tworoga, Krupskiego Młyna, Boruszowic i Tarnowskich 
Gór. Tematami ich opowiadań były m.in. utopce, meluzyny, 
beboki, chochliki, połednice. W konkurencji plastycznej 
pojawiły się ponadto takie istoty jak kopalniane duszki, 
skarbnik, straszki, biała dama. Wybrane prace wyróżniono 
publikacjami podsumowującymi konkurs. W dwóch 
broszurkach umieszczono także listę laureatów. 

„TARNOGÓRSKA NOBLISTKA” 

Utalentowane humanistki z Gimnazjum w Brynku, Urszula 
Gołkowska i Alicja Marzec z klasy III B,  uczestniczyły 
w Powiatowym Konkursie Wiedzy „Tarnogórscy Nobliści” 
organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich 
Górach. Dziewczyny uzyskały najwyższe wyniki 
w pierwszym oraz drugim etapie konkursu indywidualnego 
z języka polskiego, a w finale  Urszula uzyskała najwyższy 
wynik i tytuł Laureata konkursu, Alicja zajęła miejsce III. 

O STRACHACH I STRASZKACH 

Międzygminny Konkurs „Rajcowanie przi Swaczynie”  
to nie tylko pretekst do pielęgnacji naszej śląskiej 
kultury, ale także skuteczny motywator do rozwijania 
umiejętności literackich i plastycznych. W tym roku 
tematyka okazała się na tyle interesująca, że chętnych 
nie brakowało. Finał odbył się 8 czerwca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach. 

W XVI edycji konkursu motywem przewodnim były 
„Strachy i straszki śląskie” – bohaterowie niezliczonych 
legend, podań i opowieści, o których niestety coraz 
częściej zapominamy. A szkoda, bo te magiczne, nieraz 
złośliwe stworzenia poruszają wyobraźnię i powodują, że 
nasza kultura staje się jeszcze bardziej intrygująca.  



16 

 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Podekscytowane dzieci powitały gościa śpiewając: Tak, tak, tak to 
Pan Tik-Tak… Więcej na temat wizyty Ewy Chotomskiej w naszej gminie, 

przeczytacie w dziale „Kulturalnie”. 

PIKNIK RODZINNY W GMINNYM 
OŚRODKU KULTURY 

ZIELONA SZKOŁA WE 
WŁADYSŁAWOWIE 

Foto. Głównym sponsorem tegorocznych Dni Tworoga jest Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który zajmuje się 

transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. 

Foto. W tym miesiącu „Pod lupę” wzięliśmy edukację poza szkolną ławką. 
Jakie pomysły realizują gminne szkoły i przedszkola, by nauka stała się 

atrakcyjniejsza, a decyzje życiowe bardziej świadome? Tuż przed 
wakacjami serwujemy wam relacje z niecodziennych lekcji… 

Czytaj na str.4.   


