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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powst. Śl. 6  
Sklep Spożywczy 4 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Zajączek 

O! Tam patrzcie wszyscy 
Już zielona łączka 

Ruszajmy więc w pole 
Ruszajcie dzieciska 
Poszukać „zajączka” 

(…) 
Ale powiedzcie mi moi kochani, 

Bo do dzisiaj nie wiem 
Prawdo to czy bajka, 

że na Śląsku w Wielkanoc 
zając znosi malowane jajka? 

Barbara Izworska 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Już za kilka dni będziemy obchodzić Wielkanoc. Z tej 
okazji życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, 
radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Mamy nadzieję, że wśród świątecznej krzątaniny 
znajdziecie czas na lekturę kwietniowego wydania, 
w którym piszemy o wiosennych inicjatywach, tradycjach 
wielkanocnych i sporcie.   

Szczególnie polecamy Wam tekst o niezwykle pracowitych 
owadach. Odwiedziliśmy pasiekę w Brynku, w której 
mieszka ok. 50 do 70 tys. pszczół. O ich życiu i swojej 
pasji opowiada Kazimierz Kimla – mieszkaniec Tworoga.   

Zapraszamy do lektury! 

 

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

KURIER SESJA 
REGULAMIN OBIEKTU 
SPORTOWEGO  

Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się  
27 marca uchwalono „Regulamin obiektu sportowego” 
(Uchwała XXVIII/246/2017).  

Obowiązki i zakazy zawarte w regulaminie mają służyć 
budowaniu bezpieczeństwa podczas imprez sportowych. 
Wśród licznych zakazów wymieniono m.in. zakaz 
wnoszenia na boisko potencjalnie niebezpiecznych 
przedmiotów takich jak butelki, puszki, pojemniki 
zawierające gaz, substancje żrące, petardy, race, czy 
świece dymne.  

Każdy sportowiec i kibic przed wejściem na teren obiektu 
sportowego powinien zapoznać się z treścią regulaminu. 
Zgodnie z jego treścią osoby znajdujące się na terenie 
boiska, winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz poleceniom zarządzającego 
obiektem, organizatora imprezy, obsługi i służb 
porządkowych. 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

Materialne dziedzictwo kulturowe naszej gminy jest 
bardzo bogate. Na stosunkowo niewielkim obszarze 
znajduje się wiele cennych zabytków. Mając na uwadze 
potrzebę dbania o takie obiekty, radni przyjęli Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Tworóg na lata 
2017-2020. Uchwałę w tej sprawie podjęto na marcowej 
sesji (Uchwała XXVIII/246/2017). 

Na terenie gminy znajdują się obiekty wyjątkowo cenne 
pod względem kulturowym i historycznym,  
które z powodzeniem możemy nazwać „wizytówkami” 
naszego terenu. Bezsprzecznie należą do nich m.in. Pałac 
klasycystyczny w Tworogu (obecnie siedziba Urzędu 
Gminy), zespół pałacowo-parkowy w Brynku (obecnie 
internat ZS Leśnych i Ekologicznych), Kościół pod 
wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Tworogu, Kościół 
pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Kotach, Zakłady 
Papiernicze i Kolonia Fabryczna w Boruszowicach.  
Ponadto na terenie gminy znajduje się wiele zabytkowych 
budynków oraz obiektów tzw. małej architektury w postaci 
kapliczek, pomników i krzyży.  

Zadaniem programu jest nakreślenie pewnego stanu 
idealnego, do jakiego należy dążyć w zakresie opieki nas 
zabytkami. Program ma wskazywać konieczne do 
wykonania zadania i sugerować sposoby ich realizacji. 
Jego głównym założeniem jest dążenie do osiągnięcia 
odczuwalnej i akceptowalnej społecznie poprawy  
w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów 
zabytkowych znajdujących się na terenie gminy. 

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z obrad sesji Rady Gminy Tworóg 
z 27 marca 2017 r.: 

• Podjęto uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów 
ich przyznawania (Uchwała nr XXVIII/238/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie planowania 
w budżecie Gminy Tworóg środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli (Uchwała nr XXVIII/239/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego na kres od dnia 1 września 2017 
r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Uchwała 
nr XXVIII/240/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
na rok 2017 (Uchwała nr XXVIII/241/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 (Uchwała 
nr XXVIII/242/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Tworóg” (Uchwała nr XXVIII/244/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Tworóg w 2017 r. (Uchwała 
nr XXVIII/245/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie nadania drodze 
wewnętrznej położonej w Brynku nazwy „Iglasta” 
(Uchwała nr XXVIII/248/2017). 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
MARZANNA – ZIMOWA PANNA 

– Lubicie witanie wiosny? – pytamy przedszkolaków  
z Boruszowic. Na odpowiedź nie trzeba czekać. – Bardzo! 
I lubimy wrzucać do wody marzannę – wyjaśniają chłopcy 
radośnie podskakując. Do pierwszego dnia wiosny 
wszyscy solidnie się przygotowali. Dzieci z pomocą 
nauczycielek wykonały tradycyjne marzanny z naturalnych 
surowców oraz „armię” małych, słomianych kukiełek. 

Dyrektor szkoły, Małgorzata Ziaja, podkreśla, że 
fundamentem programu jest współpraca z rodzicami. 
Intencje najlepiej oddaje hasło programu: 
„Wy wychowujecie, my pomagamy. My uczymy, 
wy pomagacie”. Program będzie realizowany przez 3 lata 
począwszy od lutego tego roku. Wśród promowanych 
i wzmacnianych wartości znajdują się: aktywność 
w procesie uczenia, inicjatywność i kreatywność, szacunek 
wobec inności, poczucie własności własnej i empatia, 
patriotyzm, umiejętność pracy zespołowej, 
odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka.  

21 marca przedszkolaki wyruszyły nad rzekę, by 
definitywnie zakończyć zimę i cieszyć się z nadchodzącej 
wielkimi krokami wiosny. Wszystko odbyło się w zgodzie  
z tradycją. Kukła symbolizująca zimę została potraktowana 
ogniem i wodą.  

 

W ramach programu uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tworogu wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
„Szkolny klub wolontariatu”. Polegał on na realizacji 8 z 11 
zadań objętych regulaminem konkursu. – W celu 
uzyskania certyfikatu „Szkoła promująca wolontariat”
należy zdobyć 80% punktów! Spośród uczniów szkoły 
wyłoniło się 51 wolontariuszy! Do zadań wolontariuszy 
należało między innymi: organizacja akcji charytatywnej, 
pomoc słabszym uczniom w nauce, przeprowadzenie 
konkursu plastycznego oraz zajęcia z pedagogiem 
szkolnym na temat wolontariatu, empatii, ubóstwa czy 
postaw altruistycznych – informuje koordynator konkursu, 
pedagog, Aneta Kaszuba.  

Ostatnie zadanie zostało zrealizowane 31 marca, 
a polegało na zorganizowaniu Dnia Wolontariusza, 
podczas którego wręczono uczniom dyplomy. 
Wolontariusze zaprezentowali także krótkie 
przedstawienie, po którym udali się na poczęstunek 
przygotowany przez panią pedagog. Wszystkie zadania 
zostały wysłane do komisji konkursu, a wolontariuszom 
pozostało czekanie na decyzje o przyznaniu certyfikatu: 
„Szkoła promująca wolontariat”. Tego samego dnia 
zakończono zbiórkę darów, które trafią do Domu Dziecka.   
 

Żegnając zimę dzieci wyrecytowały formułkę, która niczym 
magiczne zaklęcie miała wzmocnić efekt obrzędu. Wkrótce 
zimowa panna – słynna Marzanna, odpłynęła w siną dal ku 
wielkiemu zadowoleniu małych obserwatorów.  

WIOSNA W SERCACH  

Witanie wiosny w Szkole Podstawowej w Tworogu już 
od dobrych kilku lat wiąże się z akcją „Żeby wiosna 
była w sercu każdego dziecka”, której celem jest 
niesienie radości najbardziej potrzebującym dzieciom. 
Nie inaczej było w tym roku. Jednak tym razem akcja 
została wpisana w długoterminowy program 
edukacyjny „Kształtowanie postaw. Wychowanie ku 
wartościom”.  

 



6 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

ORLIK ZAPRASZA 

Wychowanie poprzez sport, szkolenie dzieci  
i młodzieży mieszkającej w gminie Tworóg oraz 
zachęcenie do gry w piłkę nożną – to są główne cele 
animatorów na boisku „Orlik” przy Szkole 
Podstawowej w Tworogu. Łukasz Chmiel i Wiesław 
Chromy prowadzą dwie drużyny w rocznikach D1 
Młodzik rocznik 2004/2005 i E1 Orlik rocznik 2006/2007. 
Zachęcamy do zapisów także młodsze dzieci! Oferta 
ma być bowiem poszerzona.   

Pogoda coraz śmielej zachęca do aktywności na świeżym 
powietrzu. To dobry moment do wprowadzenia dziecka do 
świata sportu. Trenerzy z Tworoga czekają na nowych 
rekrutów, z których z pewnością wyłonią prawdziwe 
perełki. – Nasi chłopcy cały czas dostają powołania do 
reprezentacji okręgu a także na konsultacje szkoleniowe. 
Aktualnie jeden z nich – Tomek Sławatecki – dostał się do 
kadry i będzie nas reprezentował na turnieju im. Jerzego 
Wyrobka w Chorzowie (turniej odbędzie się na obiektach 
Stadionu Śląskiego) – mówi trener Łukasz Chmiel.   

Zajęcia na „Orliku” są prowadzone codziennie  
od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30. 
Jak zaznacza trener, frekwencja zawsze dopisuje. – 
Przychodzi ok. 25-30 chłopaków. Zajęcia prowadzimy 
wspólnie, zawodnicy są jednak dzieleni wiekowo. 
Planujemy utworzenie najmłodszej grupy skrzatów – 
przedszkolaków do 6 roku życia (rocznik 2011/2012),  
a także grupy żaków (rocznik 2009/2010), zachęcamy więc 
do uczestnictwa! – wyjaśnia. Warto dodać, że trenerzy 
systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Zajęcia 
prowadzą zgodnie z Narodowym Modelem Gry, 
uczestniczą w kursokonferencjach i szkoleniach 
organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej  
w Katowicach i Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie. 
Mają także uprawnienia trenerów UEFA – mogą prowadzić 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą na terenie całej Unii 
Europejskiej.  

Poza treningami, młodzi piłkarze mogą liczyć na wspólne 
wyjazdy. – Organizujemy wycieczki na mecze piłkarskie 
LOTTO EKSTRAKLASY. Nasz klub został także 
zaproszony do wyprowadzania piłkarzy na murawę 
podczas meczu Ruch Chorzów-Lechia Gdańsk. 3 kwietnia 
byliśmy na meczu Ruch Chorzów-Piast Gliwice – wymienia 
trener.  

Zapraszamy na treningi. Kontakt:  
• trener Wiesław Chromy tel. 662 587 143 

Terminarz rozgrywek LKS „SPARTA” Tworóg  
(Grupy młodzieżowe) znajdziecie na naszej stronie: 

www.twg-kurier.pl  

MIĘDZYNARODOWY ZAWODNIK 

Filip Szeląg – Wicemistrz Polski Seniorów i Mistrz Polski 
Juniorów w łucznictwie bloczkowym – wziął udział  
w Halowych Mistrzostwach Europy w Vittel we Francji, 
które odbyły się w terminie: 6-12.03.2017 r. 

 

Do zawodów zgłosiło się łącznie 238 zawodników 
(127 mężczyzn i 111 kobiet) z 28 krajów.
Filip strzelał w kategorii Compound Junior Men (CJM), 
rozpoczynając kwalifikacjami. Ostatecznie dzięki 
wspaniałej walce sklasyfikował się na 17 miejscu. Zabrakło 
szczęścia i doświadczenia,  które z pewnością zdobędzie 
dzięki dalszej pracy i udziale w zawodach 
międzynarodowych. Gratulujemy i życzymy wytrwałości 
w osiąganiu dalszych sukcesów.  

ROZGRYWKI SPORTOWE, TENIS, 
KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA… 

Równo rok temu „TWG Kurier” pisał o miesiącu sukcesów 
sportowych SP Tworóg. Ten rok był chyba jeszcze lepszy 
twierdzi nauczyciel wychowania fizycznego Ryszard 
Królicki. Wszystko zaczęło się od tenisa stołowego
dziewcząt.  

1 marca w gminnym turnieju tenisa stołowego nasze 
dziewczyny zajęły I miejsce i awansowały do turnieju 
powiatowego  w Tarnowskich Górach. Drużyna chłopców 
zajęła II miejsce. Rozgrywki koszykówki dziewcząt 
i chłopców są stałym elementem naszego sportu 
szkolnego. 7 marca rozegrano mistrzostwa Powiatu 
Tarnogórskiego w hali MOSiR Radzionków. Tytuł 
mistrzowski zdobyły nasze koszykarki, nasi koszykarze 
ulegli tylko SP nr 1 z Radzionkowa. Największy sukces 
dziewczyn to zdobycie tytułu mistrzowskiego na zawodach 
w SP 11 w Tarnowskich Górach Rejonu Tarnogórsko-
Lublinieckiego. 15 marca awansowały do półfinału 
wojewódzkiego grupy Bytom, Zabrze, Gliwice. Ostatecznie 
po zaciętych spotkaniach z mistrzami Bytomia, Zabrza 
i Gliwic zdobyliśmy czwarte miejsce. Mówiąc o sportowych 
sukcesach, nie można pominąć siatkówki i piłki ręcznej. 
Siatkarki z SP w Tworogu zajęły I miejsce w gminie 
i II w powiecie tarnogórskim. Chłopcy zdobyli I miejsce 
w gminie i dostali się do finału powiatowego w Nakle 
Śląskim. Piłka ręczna również dostarcza powodów do 
dumy. Chłopcy zajęli I miejsce w powiecie i awansowali do 
zawodów rejonowych w Lublińcu.   

Ryszard Królicki
 

Foto. Na zdjęciu Filip i Stephan Hansen  
– II miejsce światowego rankingu WA. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
NIEPOZORNE, ALE 
NIEZASTĄPIONE! 

Wyobraźcie to sobie. Jest ciepła, lipcowa noc. Zegar 
pokazuje 3 nad ranem.  Jest ciemno, na niebie wciąż 
migoczą gwiazdy. Trwa czas odpoczynku, błogi 
spokój…  Ale nie wszędzie. Gdybyście w taką letnią 
noc podeszli do pasieki, przekonalibyście się, że 
pszczoły już nie śpią. Gotowe do działania, 
niespokojnie brzęczą. Wkrótce wyruszą na łąki, do 
lasów i ogrodów. Zbiorą nektar i wrócą do ula,  
by produkować miód. Są bezwzględnie posłuszne 
instynktowi. Kazimierz Kimla, właściciel pasieki  
w Brynku obserwuje to od ponad 20 lat.  

Tak zwany okres letni w pszczelim kalendarzu zaczyna się 
wraz z dniem oblotu pszczół. Nigdy jednak nie wiadomo 
kiedy nastąpi. Jedyną wskazówką jest temperatura 
powietrza. Musi oscylować pomiędzy 12°C a 15°C. Nim 
jednak na dobre rozpocznie się sezon letni, pszczoły 
muszą się odpowiednio przygotować. Pszczelarze 
pobudzają je podając odpowiednie pożywienie bogate  
w substancje odżywcze. Część uli z pasieki pana 
Kazimierza (jest ich w sumie 25) zostanie pod koniec 
kwietnia przetransportowana na tereny z bogatszą bazą 
żerową. W tym przypadku są to okolice obfitujące  
w kwitnący rzepak. Pszczoły „wyjazdowe” muszą więc 
osiągnąć pełnię sił stosunkowo szybko. Pod koniec maja 
wracają do pasieki, a pan Kazimierz zaczyna zbiór miodu. 
– W przypadku miodu rzepakowego muszę się spieszyć  
z jego odwirowaniem. Już po kilku dniach miód się 
krystalizuje, gdybym nie zdążył go wydobyć, utknie w 
plastrach na dobre. Warto jednak się natrudzić. Miód 
rzepakowy, choć mało popularny wśród konsumentów, jest 
bardzo smaczny i korzystny dla układu krążenia – 
wzmacnia mięsień sercowy. Uważam, że jest wspaniały – 
zachwala pan Kazimierz. Pozostałe pszczoły z pasieki  
w Brynku produkują miód wielokwiatowy najczęściej  
z kwiatów wierzby, klonu, mniszka lekarskiego oraz drzew  
i krzewów owocowych. O rodzaju miodu decyduje jakość 
środowiska pszczół i warunki pogodowe. Niewielki wpływ 
na to ma sam pszczelarz, ale tylko wtedy, gdy sam coś 
posieje np. grykę lub facelię.  

Foto. Może się wydawać, że zimowanie w minusowych temperaturach dla 
tak małych stworzeń może być zabójcze. – Nic bardziej mylnego – 
twierdzi pan Kazimierz (na zdj. powyżej). – Nawet przy -20°C na 

zewnątrz, w ulu niezmiennie panuje temperatura +35°C – wyjaśnia. – 
Pszczoły nie boją się mrozu, ale boją się wilgoci, wirusów, bakterii, 

pasożytów – wymienia pszczelarz. Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
izolacja i szybka reakcja, gdy tylko zaczyna się dziać coś podejrzanego. 

Zbiór nektaru i produkcja miodu trwa całe lato. Jednak to 
nie miód, zaznacza pan Kazimierz, jest najbardziej 
wartościowym pszczelim produktem. – Numerem „1” jest 
pierzga. To miód i pyłek wymieszany przez pszczoły 
z wydzieliną gardłową. Zawarte w niej enzymy chronią 
pierzgę przed fermentacją. Produkt jest magazynowany 
w ulu i wykorzystywany do odżywiania młodych pszczół –
wyjaśnia. Owady te produkują także kit (do dezynfekcji 
ula), mleczko pszczele, wosk i jad. Wraz z końcem sezonu
letniego, kończy się produkcja miodu, a dla pszczelarza 
nadchodzi czas „spłacenia długu”. – Pszczoły produkują 
miód, by się nim odżywiać głównie w okresie zimy. A my 
zabieramy im zapasy. W zamian zaopatrujemy ule w syrop 
cukrowy. Ok. 15 kg. cukru wystarcza dla jednej rodziny, 
czyli jednego ula – wyjaśnia pan Kazimierz. Miód zaś trafia 
do słoików i jest gotowy do spożycia.  

Pan Kazimierz, który należy do Śląskiego Związku 
Pszczelarzy, dogląda swoich pszczół niemal każdego dnia. 
– Przyznaję, że nie zawsze jest to konieczne, ale ja po 
prostu czuję taką potrzebę. Pszczelarstwo to mój 
„narkotyk”, wielka pasja i sposób na życie – mówi.  

Foto. O pasiece dowiedzieliśmy się dzięki sołtys Brynka, Iwonie Pryk, 
która uznała, że zamiłowanie pana Kazimierza jest warte opisania. 

Zgadzamy się z tym w stu procentach.  
Dziś w pasiece mieszka ok. 50 do 70 tys. pszczół! 
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Grafik zajęć stałych organizowanych przez GOK na stronie 
www.gok-tworog.pl (zakładka gok/zajęcia) 

MOJA WIELKANOC  

Miło nam poinformować, że uczestnicy warsztatów 
plastycznych „Zabawa w artystę” są laureatami 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego  „Moja 
Wielkanoc” organizowanego przez Gminne Centrum 
Kultury, Informacji Rekreacji w Poczesnej. Tematem 
konkursu było przedstawienie tradycji wielkanocnych 
przez zilustrowanie ich dowolną techniką plastyczną.   

Oprócz codziennej opieki nad pasieką, pan Kazimierz 
regularnie się szkoli i pogłębia wiedzę. Lubi dyskusje  
z kolegami po fachu, wymianę doświadczeń i nowinki ze 
świata nauki. 

Podkreśla, że zależy mu na uświadomieniu ludzi jak ważną 
rolę odgrywają pszczoły w przyrodzie i jak dotkliwie 
odczuwają zatruwanie środowiska. Nie zapominajcie, że 
pszczoły zapylają większość roślin, które są naszym 
pożywieniem. Bez nich życie człowieka na ziemi nie byłoby 
możliwe. Dlatego nie drażnijmy ich! – Pszczoły nie lubią 
ciemnych barw i wszelkiej chemii. Nie znoszą zapachu 
alkoholu, papierosów, i kosmetyków. Mówiąc krótko nie 
tolerują tego, co nienaturalne – podsumowuje pan 
Kazimierz.  

Obiecujemy, że do pasieki w Brynku jeszcze wrócimy. 
Poczekamy jednak aż pszczoły na dobre wybudzą się  
z zimowego snu. Tymczasem zachęcamy gorąco do 
odwiedzenia naszej strony www.twg-kurier.pl, na której 
znajdziecie kilka wiosennych zdjęć.   

Artykuł ukazał się w ramach cyklu „Ciekawostki z Brynka”  
z inicjatywy sołtys Brynka, Iwony Pryk. 

RADOŚĆ KREATYWNEGO 
TWORZENIA W GOK! 

W pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu od dawna panuje wiosna w pełnym rozkwicie. –  
Do naszej pracowni przyleciały bociany i inne kolorowe 
ptaki, a to za sprawą maleńkich zdolnych rączek, które 
uwiły im gniazdka i wymalowały pędzlem piękną wiosnę. 
Powstały tez kury i koguty z kartonu w barwach godowych, 
ustrojone w kolorowe pióra – mówi plastyczka, Jolanta 
Warzecha.  

Dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Podstawa dla 
twórczości jest więc solidna. Dzieci, korzystając z farb 
akrylowych, pędzli, ale też nożyczek, kleju i kolorowych 
papierów, a nawet zwykłych słomek, stworzyły przepiękne 
wiosenne krajobrazy i niepowtarzalne kwieciste wyklejanki.  

Szukajcie „Zabawy w artystę” na facebooku – zdjęcia 
naszej instruktorki najlepiej oddają ideę i klimat zajęć. 

Dzieci z zajęć plastycznych w GOK-u zainspirowane 
folklorem sięgnęły po akryle i wyczarowały tęczę barw.   
Na obrazie Natalii Poloczek (11 lat) strumień kolorów 
przybrał kształt koguta, Oliwia Kaszuba (11 lat) stworzyła 
zająca, a Tadeusz Rode (11 lat) namalował kurę i koszyk. 

Obrazy w kolorach (bez których nie da się w pełni docenić 
walorów tych niekwestionowanych arcydzieł) możecie 
zobaczyć na facebookowym profilu warsztatów „Zabawa 
w artystę”.  Polecamy!  

KROPELKI WODY W AKCJI 

W dniach 22-23 marca obchodziliśmy w Szkole 
Podstawowej w Tworogu Światowy Dzień Wody. Z tej 
okazji uczennice klasy IV b (Daria Kocurek, Justyna Burda,
Natalia Kosma) przebrane za kropelki wody wraz ze swoją 
wychowawczynią Izabelą Piecuch odwiedziły młodsze 
klasy, proponując im wspólną zabawę.  

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć 
inscenizację stworzoną na podstawie opowiadania 
H. Bechlerowej pt. „Jedna srebrna kropla”, której celem 
było zaznajomienie z tematem obiegu wody w przyrodzie. 
W drugiej części spotkania ze „szkolnymi kropelkami” 
dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wody i jej stanów
skupienia. Wszystkie klasy poradziły sobie z tym zadaniem 
znakomicie! Uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą, 
jaka jest rola wody i dlaczego powinniśmy ją szanować. 

Nauczyciel przyrody Iza Piecuch
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
OTWORZYĆ SIĘ NA TĘCZĘ… 

– Co jest prawdą w naszym życiu? Czy chwila radości? 
A może moment, w którym słyszymy szelest kroplówki 
i nie wiemy czy jeszcze dzień? – pytał ks. prof. Jerzy 
Szymik podczas podsumowania „Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego: To, co ważne. Mój głos  
w sprawie wartości”. Życie nie daje gwarancji stałej 
radości, szczęścia i beztroski. To nie raj. W definicji 
życia zawiera się niestety ryzyko zmuszające nas do 
stawienia czoła tragedii, smutkom, trudnościom. Jak 
sobie radzić z przeciwnościami losu? Między innymi 
na ten temat dyskutowano 27 marca w Gimnazjum  
w Brynku. 

Tegoroczna edycja konkursu miała jubileuszowy charakter. 
Ks. prof. Jerzy Szymik jest patronem konkursu już od  
10 lat. Od 6 lat honorowy patronat sprawuje także Śląski 
Kurator Oświaty. I na koniec powód smutny – konkurs po 
raz ostatni odbył się pod szyldem Gimnazjum w Brynku. 
Nauczyciele wierzą jednak głęboko, że znajdzie się dla 
niego miejsce w nowej rzeczywistości. Po powitaniu gości 
przez Beatę Jędrzejczyk pełniącą obowiązki dyrektora 
szkoły, głos zabrała nauczycielka – Anna Rogala-Goj, 
która podsumowała wyniki konkursu. – Z wielką 
przyjemnością i wielką uwagą przeczytaliśmy wasze 
teksty. Była w nich troska, brak poczucia bezpieczeństwa, 
ale też nadzieja. Wasze teksty to bezbłędna diagnoza 
dzisiejszego świata – mówiła.   

W części artystycznej znalazł się program poetycko-
muzyczny oparty na tekstach poety i patrona konkursu –
ks. prof. Jerzego Szymika, zaś mottem spotkania jego 
słowa: „Tęcza jest pewna […] Wszystko, co wiem, nic 
więcej”. To one stały się motywem przewodnim rozmowy 
Anny Rogali-Goj z profesorem-poetą. – Kolor w mojej 
poezji to taki zabieg terapeutyczny. Apel mówiący: 
rozejrzyj się, dostrzeż barwy, zapamiętaj je i schowaj 
głęboko w pamięci. Bo przyjdą trudne chwile. Chwile 
cierpienia, krzywdy, samotności. Poczujesz szarość. Twoje 
wspomnienia przyjdą ci wówczas z pomocą, dadzą 
pociechę. Otworzą oczy na tęczę – mówił ks. Jerzy 
Szymik.   

– Dziękujemy Księdzu serdecznie. Na długo tę piękną 
lekcję wartości zachowamy w pamięci. Składamy także 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tej ważnej dla społeczności lokalnej i szkolnej 
uroczystości. Jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego, któremu przewodniczył Poeta, ks. prof. Jerzy 
Szymik, po przeczytaniu ponad 80 zestawów wierszy, 
opowiadań i esejów poświęconych problematyce wartości, 
przyznało 33 nagrody we wszystkich kategoriach 
konkursowych – podsumowuje w imieniu organizatorów 
Anna Rogala-Goj 

Listę nagrodzonych znajdziecie na stronie szkoły: 
www.gimnazjumbrynek.home.pl 

 

Zadaniem uczestników konkursu (uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych) było przedstawienie 
własnych refleksji o tym, co w życiu każdego człowieka 
istotne i wartościowe (o trudnych wyborach,  
o zwycięstwach nad słabościami, o godności, pasji, 
marzeniach i szczęściu) w dowolnej formie literackiej.  
27 marca miało miejsce podsumowanie konkursu,  
w którym wzięli udział laureaci z całej Polski. 
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– Chleb symbolizuje samego Chrystusa. Jest on również 
znakiem sytości, dostatku i błogosławieństwa – czytamy 
w „Śląskiej spiżarni. O jodle, warzyniu, maszketach 
i inkszym pichcyniu” (na półkach Gminnej Biblioteki 
Publicznje). W książce autorki podają przepis na tzw. 
szołdry, który pochodzi z naszej gminy, a dokładnie 
z Brynka. Potrawa to nic innego jak ciasto z nadzieniem 
mięsnym. Do przygotowania potrawy z Brynka będzie 
potrzebna swojska, wędzona kiełbasa i „chlebowe” ciasto 
drożdżowe. Wyrobione ciasto drożdżowe należy zostawić 
do wyrośnięcia. Następnie dzielimy je na 8-10 części. 
Rozwałkowujemy i na środek każdego kawałka kładziemy 
kiełbasę, po czym zwijamy. Małe chlebki układamy na 
blaszce wysmarowanej tłuszczem i znowu pozostawiamy 
do wyrośnięcia. Smarujemy jajkiem i pieczemy w średnio 
nagrzanym piekarniku. Smacznego!  

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
WEDŁUG NASZYCH GOSPODYŃ 

Cukrowy lub drożdżowy baranek, kiełbasa, wędzonka, 
baba, malowane jajka, kołacz, chrzan, sól, chleb… 
Wszystko pachnące, kuszące, w świątecznym 
przybraniu, udekorowane i podane w zgodzie 
z tradycją. Gospodynie z całego powiatu 
tarnogórskiego podjęły się tego pysznego zadania. 
Efekt? Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, 
który odbył się 29 marca w Ośrodku Kultury 
w Tąpkowicach stał się prawdziwą ucztą. 
Reprezentantki gminy Tworóg – z Boruszowic-
Hanuska oraz Nowej Wsi Tworoskiej  poradziły sobie 
na „szóstkę z plusem”.  

Konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy polegał na 
prezentacji wielkanocnych, regionalnych potraw 
w kontekście kultury lokalnej. Gospodynie nie tylko 
wygrzebały zapomniane przepisy, stare metody gotowania, 
ale również wykorzystując rym i gwarę śląską opowiedziały 
o tradycjach wielkopostnych i świątecznych. Nową Wieś 
Tworoską w tej konkurencji reprezentowała Barbara 
Izworska, która na potrzeby konkursu napisała wiersze 
opisujące koszyk wielkanocny oraz uwielbiany przez dzieci 
zwyczaj szukania „zajączka”. 

PISANKI I BABY WIELKANOCNE  

Dawniej „święcone” nazywano posiłkiem „bez dymu” 
lub „na jednym dymie”, ponieważ w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego nie należało rozpalać 
dużego ognia pod kuchnią. Większość potraw 
spożywano więc na zimno. Wśród wielkanocnych 
„zimnych” przysmaków z do dziś prym wiodą jajka – 
symbolizujące odradzające się życie.  

Pisanki  

Ręcznie robione pisanki to wciąż jedne z najpiękniejszych 
przejawów sztuki ludowej. Dawniej wykonywanie tych 
niepozornych arcydzieł było zarezerwowane wyłącznie dla 
kobiet. Oryginalne wzornictwo świadczyło  
o umiejętnościach gospodyni, jej estetycznym zmyśle  
i zręcznych dłoniach. Tajniki tej trudnej i wymagającej 
„pewnej” ręki techniki  przekazywano z pokolenia na 
pokolenie. Dziś patrzymy na nie z nieskrywanym 
podziwem, mając świadomość, że stoją przed nami 
przedmioty bezcenne. Obecnie mało kto potrafi w ten 
sposób zdobić jajka. Niewielu jest też takich, którzy mają 
czas i ochotę na „zabawę” z nanoszeniem wosku na jajko  
i żmudne wydrapywanie wzorów. My jednak zachęcamy 
was do odkrywania na nowo babcinych tradycji  
i eksperymentowania z naturalnymi barwnikami. 
Spróbujcie! Prawdopodobnie każde jajko będzie inne, być 
może zabarwią się nierównomiernie, a odcienie będą się 
różnić w zależności od koloru skorupki, ale właśnie o to 
chodzi!  

Poniżej podajemy wam przykładowe barwniki. Jajka 
wystarczy gotować w roztworze z wymienionych 
składników. Do wody można dodać ocet i odrobinę soli.  

Brąz – łupiny cebuli, herbata, kawa mielona (mocne 
wywary) 
Niebieski – kwiaty bławatka 
Czerwony, bordowy – łupiny z czerwonej cebuli, kwiaty 
hibiskusa 
Fioletowy – kwiat malwy, jagody, owoce czarnego bzu, 
borówka amerykańska, czerwona kapusta 
Zielony – młode żyto, trawa, pokrzywa 
Różowy – buraki, żurawina 
Czarny – kora dębu i łupiny orzecha włoskiego  
z dodatkiem ałunu, szyszki olchy 
żółty – kurkuma, rumianek, żółta cebula, curry 
pomarańczowy – dynia, marchew 

Baby i szołdry wielkanocne… 

… zaprawiano szafranem, a miały kształt zwoju tureckiego, 
wypiekane w formach glinianych lub miedzianych albo  
w rondlach i formach papierowych – pisał w XIX w. 
Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej”. Słodkie 
wypieki od zawsze stanowiły nieodzowny element 
świętowania. Wśród wielkanocnych smakołyków na Śląsku 
z pewnością należy wymienić kołocze z serem, drożdżowe 
baby z tzw. kominem i cytrynowym lukrem.  
Do nieodzownego wypieku należał także chleb. 
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Z kolei gospodynie z Boruszowic i Hanuska postanowiły 
podejść do tematu w inny sposób. Ich reprezentantka – 
kilkunastoletnia Magdalena Brol – opowiedziała  
w dowcipny i lekki sposób (w gwarze) o farbowaniu „jajec”  
i innych świątecznych przygotowaniach. Autorką jej tekstu 
jest Monika Ziob.  

Po wprowadzeniu przygotowanym przez uczestników jury 
przeszło do drugiego etapu konkursu, czyli oceny  
i degustacji potraw. Oceniano nie tylko smak potraw, ale 
także wygląd i sposób podania. Na stanowisku  
z Boruszowic i Hanuska znalazły się swojskie wędliny, 
domowe  ciasta, wyroby mleczarskie i przepiękne ręcznie 
zdobione pisanki. Z kolei gospodynie z Nowej Wsi 
Tworoskiej mogły się pochwalić sporych rozmiarów 
drożdżową babą upieczoną w żeliwnej formie,  
farbowanymi naturalnymi barwnikami pisankami, a także 
pachnącymi kiełbasami i szynkami. Wszystko, co 
przygotowały mieszkanki naszej gminy cieszyło oko  
i zachęcało do degustacji.  
 

Jury nie miało łatwego zadania. Nagrody przyznawano  
w trzech kategoriach: koszyczek wielkanocny, kraszanka  
i baba wielkanocna. Aż trzy nagrody (za babę i kroszonkę) 
zdobyły gospodynie z Nowej Wsi Tworoskiej. Jury doceniło 
także starania mieszkanek Boruszowic i Hanuska, które 
również wróciły do domu z nagrodami. Ale czy naprawdę  
o nagrody tu chodziło? Celem konkursu  było kultywowanie 
i promowanie tradycji i obyczajów śląskich, jak również 
identyfikacja regionalnych i tradycyjnych potraw będących 
dziedzictwem kulinarnym regionu.  

Organizatorem konkursu jest Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle 
Śląskim.  

Poniżej teksty Barbary Izworskiej i Moniki Ziob  napisane 
na potrzeby konkursu.  

KOSZYK WIELKANOCNY 

Przynoszę tu wszystkim 
Pięknie przystrojony 
Koszyk Wielkanocny 
Pełen święconego 
Ale tam pyszności! 

Zaraz was podzielę 
– starczy dla każdego 

 

Baranek cukrowy (drożdżowy) 
Wędzonka, kiełbasa 

Baba, malowane jajka 
Chrzan, sól, kawałek chleba 

Jest wszystko, czego  
do Wielkanocnej uczty nam potrzeba 

Lecz najpierw skosztujcie 
Chrzanu piekącego 

Na znak Pańskiej Męki 
Za nas – człowieka grzesznego 

Skosztujcie i soli 
I kwaśnego octu 

Żeby tak pożegnać 
czas długiego postu 

Od dziś na bok żury 
Na bok słone śledzie 

Dziś na stół wędzonka 
I nalewka jedzie 

Ale najpierw jajkiem 
Dzielmy się radośnie 
Cieszmy Wielkanocą 
Bo idzie ku wiośnie 

Jedzmy więc, radujmy 
Od rana do wieczora! 

Tylko uważajcie żeby się obeszło 
bez Pana doktora… 

Barbara Izworska 

― ― ― 

W Wielko Sobota z samego rana, 
baby farbiom we zielsku jaja, 

niyskorzij drapiom szpyndlikiym szkorupa, 
glancują festy jak łod bajtla – dupa. 

Pisanki, kroszonki, wyfucki gryfniste, 
życie nowe przinoszom, dyć to łoczywiste. 

W koszyku łodnojdziesz tyż inksze maszkyty: 
woszty, wyndzonki, szinki na klapsznity. 
Jest konsek kołocza, zista wyrobiono, 

dziynki grajfce baby gryfnie łozdobiono. 

W śwynconce łoboczysz baranka pieczonego, 
kery jest świadectwym Ukrziżowanego. 

Rozmańte bombony, hazoka z szokolady, 
no i flaszka wody - co chroni łod zwady. 

Zdo się tyż pokropić mały gelnik chleba, 
symbol Pon Jezuska co prziszoł sam z nieba. 

Do świynconego wsadź tyż ździebko soli, 
kero łod zepsucio citnąć ci pozwoli. 

Wciepnij tyż poł fonta masła nojlepszego, 
kereś zrobioł w doma, po ślonsku, swojskiego. 

Werci się tyż wciepnąć korzynia jakiego, 
no i trocha krzonu – do życia zdrowszego. 

Koszyk, kery szczyńście mieszkańcom przinosi 
przykryj biołom chustkom, tak tradycjo głosi. 

Dej trocha bukszpanu, mały pukiet bazi, 
Gryfnie go łoporządź,  dyć Bóg w chałpa włazi. 

Monika Ziob 

Foto. Na zdjęciu panie z Boruszowic i Hanuska. 
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Podczas spotkania omawialiśmy etapy powstawania  
książki oraz  zasady kultury czytelniczej. Dzieci mogły 
samodzielnie  wybierać interesujące je książki i oglądać na 
dywanie. Spotkania zakończyły się pamiątkowymi 
zdjęciami z aktorami. 

13 marca w bibliotece szkolnej odbył się I etap
Powiatowego Konkursu Literackiego: „Czytanie to 
najlepszy sposób uczenia się. W magicznym świecie 
Baśnioboru”. Organizatorami konkursu są Szkoła 
Podstawowa w Tworogu oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas V 
i VI. Komisja nauczycieli w składzie: Hanna Pawełczyk i 
Karina Jaksa sprawdziły prace konkursowe i wyłoniły 
trzech kandydatów, którzy uzyskali najwięcej punktów 
i zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Są to: Anna Król 
z kl.Va – 2 pkt, Maria Jańczuk z kl.VI b – 30,5 pkt,
Antonina Osadnik z kl.VI b – 30 pkt. Gratulacje! 

Karina Jaksa        

 

SPOTKANIE AUTORSKIE  
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

20 kwietnia o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbędzie się spotkanie z Edytą Zarębską, 
autorką książek dla dzieci. 

Pisarka urodziła się w 1977 roku w Hrubieszowie, mieszka 
w Lublinie. Pracuje na komputerze, maluje obrazy, pastele 
i oleje oraz pisze książki dla dzieci. Jest współzałożycielką 
wydawnictwa „Bociuś”, w którym ukazała się jej 
debiutancka książka „Opowieści babci Gruni”, napisana 
wierszem i własnoręcznie przez autorkę ozdobiona. 

W 2007 roku zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie im. Astrid Lindgren za książkę dla dzieci  
i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację Cała Polska 
Czyta Dzieciom.  

CO SŁYCHAĆ W SZKOLNEJ 
BIBLIOTECE? 

1 marca w bibliotece szkolnej przy SP w Tworogu odbyła 
się ważna dla uczniów klasy pierwszej uroczystość 
pasowania na czytelnika. W trakcie zajęć dzieci poznały 
zasady poszanowania książki, kulturalnego zachowania 
się w bibliotece i w czytelni. Prawidłowo odpowiadały na 
pytania związane z tematyką biblioteki i doskonale 
odgadywały tytuły bajek. Członkowie Koła Przyjaciół 
Biblioteki przygotowali dla młodszych kolegów 
przedstawienia. Następnie uczniowie klasy pierwszej 
złożyli Ślubowanie i stali się pełnoprawnymi czytelnikami 
szkolnej biblioteki. 

W pierwszym tygodniu marca przedszkolaki z Tworoga 
odwiedziły bibliotekę działającą w Szkole Podstawowej  
w Tworogu. Dla „Bajkusiów”, „Skrzatów” oraz „Dinusiów” 
Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki mieli przyjemność 
wystawić przedstawienie „O królewnie czarodziejce” oraz 
inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Sowa”.  

 

Foto. Pasowanie na czytelnika – ważne wydarzenie  
w życiu pierwszoklasisty. 

 

Foto. Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach 
współpracy szkolno-przedszkolnej zakończone wspólnym zdjęciem. 

 

GUS INFORMUJE 

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od kwietnia 
na terenie województwa śląskiego prowadzić będzie 
badania ankietowe: Europejskie badanie warunków życia 
ludności, uczestnictwo w podróżach 
krajowych/zagranicznych oraz wykorzystanie technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych. 

Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej –
pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy 
ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie 
do przeprowadzania badań ankietowych. 

Więcej na stronie 

www.tworog.pl 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
POLICJANCI Z TWOROGA 
ZACHĘCAJĄ DO WSPÓŁPRACY 
Doświadczenia ubiegłego roku wskazują, że skuteczne 
zwalczanie przestępczości i antyspołecznych 
zachowań wymaga współdziałania Policji i członków 
społeczności lokalnej. Tworoscy stróże prawa 
zachęcają do współpracy mającej na celu zwalczanie 
przestępczości, a także prowadzenie działań 
prewencyjnych na szczeblu lokalnym poprzez 
koncentrację różnych przedsięwzięć na ściśle 
wyznaczonych problemach.  

 

Dane dzielnicowych z Gminy Tworóg podajemy także 
poniżej: 

• asp. szt. Adam Ćwieląg – rejon służbowy 
obejmuje sołectwa Tworóg, Koty, Mikołeska, Nowa 
Wieś Tworoska oraz przysiółki Pusta Kuźnica 
i Krywałd. 

Telefony: 32 796 08 15, 727 032 632, 607 931 663, 

e-mail: 
dzielnicowy.tworog42@tarnowskiegory.ka.policja.gov.pl 

Zadanie priorytetowe na najbliższy okres to ograniczenie 
przypadków popełniania wykroczeń uciążliwych społecznie 
i żebractwa w rejonie sklepów Biedronka i Delikatesy 24 
w Tworogu poprzez prowadzenie szeroko pojętej 
profilaktyki oraz represjonowanie sprawców tego typu 
zdarzeń. 

• mł. asp. Maciej Bobola – rejon służbowy 
obejmuje sołectwa Brynek, Hanusek, 
Boruszowice, Wojska, Połomia, Świniowice. 

Policjanci Komisariatu Policji w Tworogu aktywnie realizują 
program „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu 
między innymi ułatwienie nawiązania kontaktu  
z właściwym dzielnicowym oraz, w razie potrzeby, 
nawiązanie z nim współpracy. Głównym założeniem tego 
programu jest tworzenie partnerskich stosunków pomiędzy 
policjantem-dzielnicowym i mieszkańcami, jak również 
współpraca Policji i mieszkańców z innymi podmiotami 
lokalnymi. Wszystko to ma pozwalać na dokładną 
diagnozę miejscowych problemów i szybkie, wspólne ich 
rozwiązywanie.  

Dzielnicowy to policjant tzw. „pierwszego kontaktu”. Ma on 
przydzielony rejon służbowy, a jego głównym zadaniem 
jest pomagać mieszkańcom tego rejonu (zarówno  
w sprawach drobnych, jaki i poważnych) oraz 
współpracować z nimi z zakresie zdiagnozowania  
i wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowi 
na tej podstawie: analizują zagrożenia; na bieżąco je 
rozwiązują (mając na uwadze oczekiwania społeczne oraz 
inne zgłoszenia np. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa); precyzują zagrożenia wymagające 
podjęcia długoterminowych czynności lub oddziaływania 
długookresowego oraz tworzą plan działania 
priorytetowego.  

Informujemy, że aby uzyskać informacje na temat najbliżej 
jednostki Policji lub dane kontaktowe dzielnicowego 
można skorzystać z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. 

Telefony: 32 796 08 16, 727 032 630, 607 931 662, 

e-mail: 
dzielnicowy.tworog43@tarnowskiegory.ka.policja.gov.pl 

Zadanie priorytetowe na najbliższy okres to ograniczenie 
przypadków popełniania wykroczeń uciążliwych społecznie 
w rejonie sołectw Brynek i Boruszowice poprzez 
prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki oraz 
represjonowanie sprawców tego typu zdarzeń. 

Policjanci zachęcają również do korzystania z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia 
pomagającego w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców. 
Aplikacja ta dostępna jest w Internecie. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ŁAWKI I KROKUSY 

Wokół Urzędu (przed kapliczką, placem zabaw oraz 
przy placu ks. Hoschka) pojawiły się nowe ławki. Mają 
służyć rekreacji i być ozdobą centrum miejscowości.   

Przechodząc obok Urzędu Gminy w Tworogu zwróćcie
również uwagę na kwitnące krokusy. O wiosenne kwiaty 
zadbał pracownik Urzędu – Fryderyk Zgodzaj. – Cebulki 
zostały posadzone we wrześniu ubiegłego roku. Jestem 
przekonany, że za rok kępy kwiatów będą jeszcze gęstsze
– mówi pan Fryderyk.  

MISTRZ JĘZYKOWY 

Uczennica klasy IIB Gimnazjum w Brynku – Celine Haida 
jest mistrzem językowym! Uczennica bierze udział w wielu 
konkursach z języka niemieckiego osiągając wysokie 
wyniki.  

W XV edycji konkursu organizowanego przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego została finalistką. 25 lutego uczennica 
pojechała do Warszawy, gdzie odbył się finał. Na 100 
uczestników Celine zajęła 37 miejsce. Za sfinansowanie 
przejazdu naszej gimnazjalistki dziękujemy DFK Tworóg. 
To nie koniec sukcesów naszej uczennicy. 16 marca 
ogłoszone zostały wyniki Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Celine została 
laureatką. Jej osiągnięcia są wynikiem ciężkiej pracy  
i zaangażowania. Serdecznie gratulujemy! 

Foto. Miło się odpoczywa na świeżym powietrzu siedząc na czystej ławce 
w otoczeniu kwiatów i roślin. Dbajmy o wspólne dobro i „pilnujmy się” 

wzajemnie. Nie niszczmy, nie brudźmy, nie dewastujmy… 

KLUB SENIORA 

Od września 2015 r. na terenie pięciu gmin powiatu 
tarnogórskiego (w tym w naszej gminie) jest realizowany 
projekt „Wszyscy razem”, którego partnerem wiodącym  
i koordynatorem jest powiat reprezentowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na terenie gminy 
Tworóg prowadzi go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
– Do tej pory wsparcie w ramach projektu uzyskało  
11 osób. Ostatnim etapem projektu jest stworzenie „Klubu 
Seniora”, który obejmie 19 osób – wyjaśnia Barbara 
Pyszniak, dyrektor GOPS-u w Tworogu.  

„Klub Seniora” rozpoczął działalność 1 kwietnia. Miejscem 
realizacji jest Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. „Klub 
Seniora” jest adresowany do mieszkańców gminy Tworóg 
w wieku 50+. W jego ramach będą się odbywać bezpłatne 
zajęcia językowe, sportowe, plastyczne, komputerowe, 
spotkania tematyczne, wyjazdy na basen, wycieczki. 
Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
organizację działań integracyjnych, rekreacyjnych, 
turystycznych, kulturalnych z elementami edukacyjnymi. 
Proponowane zajęcia sprzyjają rozwijaniu i odkrywaniu 
zainteresowań oraz propagują zdrowy i aktywny styl życia.   

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Będzie realizowany do listopada 
tego roku.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. I załatwione! Zima została wysłana w podróż nurtem rzeki. 
Przedszkolaki z Boruszowic i Hanuska nie mają wątpliwości, że 

przyczyniły się do nadejścia wiosny. Wystarczy tylko zacząć się rozglądać 
w poszukiwaniu jej pierwszych śladów. Więcej na str. 5. 

R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Co słychać w szkolnej bibliotece działającej przy SP w Tworogu? 
Szukajcie odpowiedzi w dziale „Kulturalnie”. 

Foto. Oto dzieło Tadeusza Rode. Chłopiec jest jednym z uczestników 
warsztatów plastycznych organizowanych przez GOK i laureatem 

ogólnopolskiego konkursu. Kto jeszcze zdobył nagrodę? Więcej na str.8. 


