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Nr 109 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

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. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

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 

"Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje 
październik! Jakież to byłoby okropne, gdyby 
natychmiast po wrześniu następował listopad!" 

Lucy Maud Montgomery (z książki „Ania z Zielonego Wzgórza”) 
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– Uchwała antysmogowa 
– Palicie w kominku? Róbcie to z głową 
– Jak poznawać przyrodę? 
– Noc mocy! 
– Dwie szkoły, jeden cel 
– Polsko-niemieckie wesele – tego się nie zapomina! 
– Pani dynia w roli głównej 
– Grzybobranie w Nadleśnictwie Brynek 
– „Świat w kolorach jesieni” 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Tym razem będzie rockowo! Polecamy wam dział 
„Hobbysta”, w którym opisujemy dwie muzyczne pasje. 
Bohaterem pierwszego artykułu jest mieszkaniec Brynka, 
który jest wam znany jako wokalista, muzyk i kompozytor 
z  zespołu „Satisfaction Rock”. Drugi artykuł poświęciliśmy 
(wyjątkowo!) mieszkańcowi Krupskiego Młyna, który jest 
obecny na każdej gminnej imprezie plenerowej. Dlaczego? 
Szukajcie odpowiedzi na stronach 7-8.  

1 września 2017 r. weszła w życie uchwała antysmogowa 
– regulacja prawna, która będzie dotyczyć wszystkich 
użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. 
Przepisy obowiązują na terenie całego województwa 
śląskiego i wskazują rodzaj urządzeń grzewczych 
dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw 
zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać 
i co można spalać. Więcej na ten temat w dziale 
„Na bieżąco”. 

Jak spędzić popołudnie? Ofertę Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
znajdziecie w dziale „Kulturalnie”.  

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Robert Warzecha 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z XXXIII sesji Rady Gminy 
Tworóg  
z 18 września 2017 r.: 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/278/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wojsce  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce. 

• Podjęto uchwałę nr  XXXIII/279/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/280/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/281/2017 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Tarnogórskiego. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/282/2017 w sprawie 
budżetu gminy na rok 2017. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/283/2017 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2028. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/284/2017 w sprawie 
pozostawienia nazwy ulicy Obrońców Pokoju  
w Boruszowicach. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/285/2017 w sprawie 
pozostawienia nazwy Plac Wolności w Tworogu. 

• Podjęto uchwałę nr XXXIII/286/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
zabudowanej. 

FUNDUSZ SOŁECKI 

We wrześniu odbył się cykl spotkań wiejskich, których 
celem, prócz omówienia bieżących spraw, było 
ustalenie funduszu sołeckiego na przyszły rok. 

Przypominamy, że fundusz sołecki to środki wyodrębnione 
z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 
Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa 
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła 
w życie 20 marca 2014 r. O tym na co zostaną 
przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują 
mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Gmina 
Tworóg była jedną z pierwszych gmin w powiecie, które 
przystąpiły do funduszu sołeckiego. 

Jak będzie wyglądał fundusz w 2018 r.? Łącznie z budżetu 
gminy wydzielono 280.700,30 zł. Pulę pieniędzy 
podzielono na sołectwa: 

• Boruszowice-Hanusek – 34.173,40 zł 
• Brynek – 27.988,01 zł 
• Hanusek – 26.962,81 zł 
• Koty – 34.173,40 zł 
• Mikołeska – 10.173,40 zł 
• Nowa Wieś Tworoska – 34.173,40 zł 
• Połomia – 24.092,25 zł 
• Świniowice – 21.153,33 zł 
• Tworóg – 34.173,40 zł 
• Wojska – 33. 250,72 zł 

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom za obecność i udział 
w zebraniach. Muszę podkreślić, że mieszkańcy gminy, 
pomimo nie raz trudnych tematów, potrafią dyskutować 
w sposób rozsądny i kulturalny – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 
 

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

Urzędu Gminy Tworóg: 

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

 

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Trwa remont pomieszczeń w najstarszym budynku  
w Tworogu – tzw. szpitolu. W przyszłości mają służyć 
jako Izba Pamięci, która gromadzi i udostępnia 
eksponaty związane z historią gminy i kulturą 
regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury. Wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź dziękuje państwu Renacie  
i Pawłowi Sopot za przekazanie pierwszego eksponatu 
– magla.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 

REMONTÓW CIĄG DALSZY 

Jeszcze tej jesieni ma zostać wykonany remont ul. Nowy 
Świat w Boruszowicach. Remont zostanie wykonany  
ze środków budżetu gminy. Zawnioskowano także  
o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”  
na wykonanie remontu części ul. Wiejskiej w Brynku. 
Zdaniem wójta jest na to realna szansa, droga jest 
objazdem dla DK 11, co podnosi jej rangę.  
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KURIER POD LUPĄ 
GROBY NIEZNANYCH 
ŻOŁNIERZY 

Poniższe historie dotyczą grobów nieznanych 
żołnierzy, które znajdują się w naszej gminie. Znamy je 
w większości z przekazów nieżyjących już osób, które 
opowiedziały je z własnej, subiektywnej perspektywy. 
Wysłuchał ich Fryderyk Zgodzaj. Można się z nimi 
zgodzić lub wierzyć w inną wersję wydarzeń. Jedno 
jest pewne, groby do dziś znajdują się w Mikołesce, 
Tworogu i Kotach. I do dziś nie znamy większości 
nazwisk poległych.  

Tworóg 
Na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Tworogu, tuż przy wejściu na chór 
znajduje się grób wojenny nieznanego żołnierza Wojska 
Polskiego poległego podczas walk z wojskiem niemieckim 
we wrześniu 1939 roku. Nie znamy jego imienia  
i nazwiska. Nie wiemy skąd pochodzi. W dokumentacji 
parafialnej jest zapisany jako N.N. Nieco światła na jego 
historię rzuca opowieść mieszkanki Tworoga (dane do 
wiad. red.), która na początku wojny jako sanitariuszka 
opatrywała rannych. Pierwsze dni wojny przyniosły wielu 
rannych zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. 
Niemieckie ekipy sanitarne natrafiły wśród rannych na 
żołnierza w polskim mundurze. Zabrano go z pozostałymi  
i odwieziono do punktu udzielania pierwszej pomocy, który 
znajdował się wówczas w budynku Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. Lekarz uznał, że ranny ma niewielkie szanse 
na przeżycie, proszono go więc o podanie imienia  
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, aby przekazać 
informację rodzinie. On jednak nie chciał wyjawić żadnych 
informacji. Wspomniana wolontariuszka opowiadała, że 
wezwano księdza, by żołnierz mógł się wyspowiadać.  

 

Jednak nawet księdzu nic o sobie nie powiedział. Wkrótce 
zmarł. Pochowano go w rogu cmentarza parafialnego 
w Tworogu od strony wejścia na plebanię. Po wojnie został 
ekshumowany i pochowany w obecnym miejscu. 

Mikołeska 
Na horyzoncie widać już koniec wojny, kilku żołnierzy 
niemieckich (ok. pięciu) szuka schronienia i ubrań 
cywilnych w Mikołesce. Chcą wracać do domów i rodzin. 
Jeszcze nie wiedzą, że los szykuje dla nich zupełnie inny 
scenariusz. Ktoś informuje Armię Czerwoną 
o ukrywających się we wsi Niemcach. Radzieccy żołnierze 
odnajdują wszystkich i zabijają. Do dwóch strzelają w 
chlewie, ciała upadają twarzą do gnoju. Rosjanie 
odchodzą, zostają straszne wspomnienia... Miejscowi 
składają ciała w zbiorowej mogile w lesie. Grób znajduje 
się przy jednej z leśnych dróg za świetlicą wiejską. Ktoś 
składa tu kwiaty, zapala znicze. Ludzie wciąż pamiętają…  

 

Koty 
Na cmentarzu parafialnym w Kotach spoczywa pięciu 
nieznanych żołnierzy.  

Foto. Na mogile napisano po niemiecku i polsku: 
 „Tu znajdują żołnierze Niemiec swój spokój”. 
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KURIER HOBBYSTA 
JEST ROCK, JEST 
SATYSFAKCJA! 

Na scenie jest jazda bez trzymanki, jest radość, 
adrenalina, jest satysfakcja… Może stąd nazwa 
zespołu? Jarek Brachmański – mieszkaniec Brynka – 
wie z całą pewnością, że muzyka to jego wielka pasja  
i cieszy się, że może ją realizować z kolegami  
z zespołu „Satisfaction Rock”. Gra, śpiewa, 
komponuje, pisze teksty piosenek. Wraz z zespołem 
koncertuje na terenie gminy, powiatu i nie tylko… Oto 
historia pasji, której nic nie było w stanie zagłuszyć. 
Może dlatego, że muzyka, szczególnie ta rockowa, 
potrafi być bardzo głośna! 

Przygoda z muzyką zaczęła się w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Rybniku. Pan Jarek uczęszczał do niej aż do 
zakończenia podstawówki. Wtedy zdecydował, że 
przyszłość zwiąże z innym obszarem zainteresowań –  
z przyrodą. Rozpoczął naukę w Technikum Leśnym  
w Brynku. Muzyka jednak uparcie mu towarzyszyła. Jako 
członek szkolnego zespołu artystyczno-muzycznego 
„Gajusy” grał w szkole i poza jej murami. „Występował 
m.in. w siedzibie Orkiestry Symfonicznej w Katowicach  
i teatrze opolskim. Po ukończeniu szkoły, zespół przestał 
istnieć… Minęło wiele lat. Pan Jarek pracował  
w Nadleśnictwie Brynek, założył rodzinę, a pasja odeszła 
na dalszy plan. Grał co prawda w domowym zaciszu, ale  
o scenie nie było mowy. Do czasu…  

Po 23 latach od ukończenia technikum, pojawił się impuls, 
który zaowocował nowym rozdziałem w życiu.  

Na spotkaniu absolwentów koledzy ze szkolnych lat 
zaczęli snuć marzenia o powrocie do grania. –
Postanowiliśmy spróbować. W 2011 r. powstał zespół 
„Satisfaction Rock” w składzie Jarek Brachmański, Wojtek 
Kubica, Waldek Bajor i Michał Wieczorek – wspomina pan 
Jarek. Pierwsze dwa lata działalności zespołu to tak 
naprawdę czas kształtowania się składu. W 2012 r. do 
zespołu dołącza mieszkaniec Boruszowic – Andrzej Ecler, 
który zajmuje miejsce gitarzysty. Kilkakrotnie zmieniają się 
wokalistki. Obecnie zespół budują: Wojtek Kubica – gitara; 
Jarek Brachmański – bas, wokal, keyboard; Andrzej Ecler 
– gitara, wokal; Patrycja Kozieł – wokal; Edyta Gapys –
wokal, skrzypce; Michał Wieczorek – perkusja.  

„Satisfaction Rock” to rytmicznie rockowa muzyka
z wpływami bałkańskimi oraz popowymi. Co ważne i godne 
zaznaczenia, zespół może się pochwalić własnym 
repertuarem. Jarek Brachmański jest jednym 
z kompozytorów i autorów tekstów. – Utwory piszą także 
Wojtek i Andrzej. Każdy z nas preferuje nieco inną 
odmianę rocka. Wojtek nawiązuje do bluesa, Andrzej 
inspiruje się muzyką rockową z lat 80. Ja wolę mocniejsze 
brzmienia – mówi pan Jarek. – Teksty są raczej spokojne, 
dyktowane życiem, codziennością. Nie ma u nas 
wulgaryzmów. Uważamy, że tekst „z przytupem” można 
napisać w sposób inteligentny i kulturalny – zaznacza.       

Zespół koncertował m.in. w Narodowym Centrum Piosenki 
Polskiej w Opolu, podczas „Cietrzewiska 2013”, Dni Kultur 
Słowiańskich, imprez organizowanych przez kluby 
motocyklowe oraz lokalnych wydarzeń takich jak nasze 
gminne imprezy plenerowe. Ostatnio grali na małej scenie 
podczas tarnogórskich „Gwarków”. Tydzień wcześniej byli 
atrakcją sołeckiego festynu w Brynku. – To rzadkość, by 
zespół rockowy grał na żywo w tak kameralnym gronie. Nie 
trzeba było się „przeciskać” przez tłum, by stać blisko 
muzyków. Można powiedzieć, że mieliśmy ich tylko dla 
siebie, a oni „dali czadu”. Dziękujemy! – wspomina sołtys
Brynka, Iwona Pryk.  

Zaglądajcie na profil zespołu na facebooku. Znajdziecie 
tam bieżące informacje o zespole i zdjęcia z koncertów.  

Foto. Zespół był gościem „Dni Tworoga” w 2016 r.  

Facebook.com 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

KASETOWE IMPERIUM RAFAŁA 

Nie jest mieszkańcem gminy Tworóg, ale jej częstym 
bywalcem. Kilkakrotnie wystawiał swoją kolekcję  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Przyjeżdża 
także na gminne imprezy plenerowe, by zdobyć coś, 
co ma dla niego bezcenną wartość – autografy gwiazd 
scenicznych. Rafał Szwaracki z Krupskiego Młyna jest 
hobbystą z krwi i kości. Od wielu lat kolekcjonuje 
kasety magnetofonowe, płyty winylowe, CD  
i pocztówki dźwiękowe. Ma ich ok. 20 tysięcy,  
w większości z autografami. Dziś zastanawia się nad 
przekształceniem prywatnej kolekcji w muzeum.  

– Nie chciałbym, żeby moja kolekcja trafiła kiedyś na 
śmietnik. To całe moje życie. Mam wielką nadzieję, że uda 
mi się znaleźć sposób na jej ocalenie. To, co mam 
chciałabym zarchiwizować, usystematyzować, opisać  
i udostępnić ludziom. W jakiej formie? Gdzie? To wciąż 
otwarty temat, który wymaga zdobycia sponsorów, 
znalezienia odpowiedniego miejsca, być może wejścia we 
współpracę z jakąś instytucją. Jestem pewny, że moja 
kolekcja ma szansę stać się wyjątkowym na skalę kraju 
muzycznym muzeum – mówi z przekonaniem Rafał. Dziś 
ok. 20 tys. kaset i płyt ustawionych na półkach  
i w skrzyniach, szczelnie wypełnia jego dwupokojowe 
mieszkanie. Kolekcja wciąż się powiększa, a miejsca 
zaczyna brakować… Rafał zbiera kasety od 22 lat. Zaczęło 
się bardzo niewinnie od jednej kasety Krzysztofa 
Antkowiaka „Zakazany owoc”. Kasetę dostał od taty. To on 
zaszczepił w Rafale pasję. Z kolei siostra Ewa zaraziła go 
miłością do poezji śpiewanej. Chociaż kolekcja jest bardzo 
różnorodna – składa się z muzyki polskiej, śląskiej, 
biesiadnej, kabaretowej, jazzowej, czy disco polo – to 
właśnie poezja śpiewana zajmuje w niej wyjątkowe 
miejsce. Kaseta Antkowiaka jest bez autografu, Rafał 
jednak mówi z nadzieją: Może pewnego dnia, kto wie…  

 

– Był zainteresowany moją kolekcją i szczerze 
zaskoczony. Zaprosił mnie na obiad, rozmawialiśmy 
o muzyce i mojej kolekcji. Czułem się wyróżniony nie tylko 
zaproszeniem do stołu, ale faktem, że tej rangi muzyk był 
autentycznie zainteresowany moją działalnością. Nigdy 
tego nie zapomnę – opowiada. Tego typu 
niezapomnianych chwil było wiele. Rafał uparcie podkreśla 
swoją wdzięczność wobec wszystkich, którzy ułatwiali mu 
spotkania z artystami, aranżowali je lub wspierali w inny 
sposób. – Nie każdy rozumie moją pasję, nie każdy wierzy 
w sens tego, co robię. Nieraz spotkałem się z odmowami, 
nieprzyjemnym traktowaniem, utrudnianiem zdobycia 
autografu – mówi Rafał. Dziś otacza go wiele życzliwych 
osób. Wśród nich są jego pracodawcy. Jako stażysta, 
Rafał pracuje w bytomskiej firmie Box Music zajmującej się 
promocją i produkcją muzyczną. – Szefostwo bardzo mnie 
wspiera, za co jestem ogromnie wdzięczny – mówi 
kolekcjoner. A koledzy z pracy nie kryją podziwu. – Znamy 
się kilka lat. Rafał przychodził do firmy, rozmawiał 
o muzyce, pytał o możliwość wystawiania kaset podczas 
organizowanych przez nas wydarzeń. Cóż, przekonał nas 
do siebie i zdobył zaufanie. Nie widziałem co prawda całej 
kolekcji, zaledwie fragmenty, ale z pewnością robi 
wrażenie i warto ją pokazać ludziom. Pytanie w jaki 
sposób? Wciąż zastanawiam się nad formułą, a ta musi 
być atrakcyjna – mówi Edek Sikora z Box Music. Jedną ze 
wspólnych prób udostępnienia zbioru wykonano w 2015 r.  

 

Wówczas sympatycy Rafała (m.in. z Box Music) wsparli go 
swoim autorytetem i zorganizowali Jubileuszową, Autorską 
Wystawę Zbiorów w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Bytomiu. Filmową relację z tego wydarzenia oraz 
mnóstwo ciekawostek o kolekcji i działalności Rafała 
możecie zobaczyć na stronie Fun-Clubu www.kfcm.pl. Do 
dobrych „duchów” czuwających nad Rafałem z pewnością 
należy także Andrzej Furmaniak, którego kolekcjoner 
nazywa swoim managerem. Od 2011 r. ułatwia Rafałowi 
m.in. spotkania z gwiazdami. To Andrzej Furmaniak 
umożliwia mu wystawianie fragmentu kolekcji podczas 
Disco Hit Festiwal w Kobylnicy. Marzenia? Jest ich kilka. 
Rafał chciałby pokazać swój dorobek w Opolu – stolicy 
polskiej piosenki, spotkać się Sewerynem Krajewskim 
i Jackiem Cyganem. Tymczasem szykuje się do kolejnych 
wojaży. W listopadzie ma szansę spotkać się z Piotrem 
Fronczewskim… 

Foto. Zdjęcia udostępniła firma „Box Music”. Wykonano je podczas 
Jubileuszowej, Autorskiej Wystawy Zbiorów Rafała. Powyżej Rafał  

z fragmentem kolekcji. Obok wraz z Edkiem Sikorą.  

Rafał jest otwarty na wasze pomysły i wszelkie formy 
wsparcia jego projektu przekształcenia kolekcji  
w muzeum.  

Rafał Szwaracki: tel. 693 825 591 

Rafał Szwaracki jest osobą niepełnosprawną, od urodzenia 
choruje na epilepsję. Pomimo trudności i skromnych 
możliwości finansowych realizuje swoją pasję i nie 
przestaje w nią wierzyć. Jest żywym dowodem na to, że 
warto marzyć… 7 lat temu założył Kolekcjonerski Fun-Club 
Muzyczny i w tej formie działa do dziś. Poznał wielu 
artystów. Z wielkim szacunkiem wspomina Zbigniewa 
Wodeckiego, z którym spotkał się w 2014 r. w Radiu 
Piekary. 
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KURIER KULTURALNIE 
222 PIELGRZYMKA  
NA GÓRĘ ŚW. ANNY 

Obecnie na Górę św. Anny na obchody kalwaryjskie 
Wniebowzięcia NMP, Aniołów Stróżów i Podwyższenia 
Krzyża Świętego pielgrzymuje około 200 zorganizowanych 
grup parafialnych. Jedną z nich są parafianie z gminy 
Tworóg. W tym roku Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci 
Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się pod 
pochmurnym niebem. Jednak pomimo niesprzyjającej aury 
pielgrzymi z Tworoga po raz 222 wzięli udział  
w obchodach. Grupie parafialnej przewodził Alfred 
Wocławek.  

Jednym z najpiękniejszych momentów obchodów jest 
sobotnie wieczorne nabożeństwo ze świecami. Wielu  
z wielką niecierpliwością wyczekuje niezwykłego momentu, 
kiedy tysiące świec trzymanych przez pielgrzymów 
rozświetla Grotę Lurdzką. To niewątpliwie wyjątkowy 
moment.  

Życie pielgrzymkowe na Górze św. Anny jest ściśle 
związane z życiem tych, którzy odwiedzają sanktuarium. 
Dlatego podejrzewamy, że wielu z was odwiedziło Górę 
św. Anny 1 października podczas pielgrzymki Hodowców 
Gołębi lub 8 października, kiedy miała miejsce Pielgrzymka 
Myśliwych.  

Kiedy znów tam będziecie, zajrzyjcie do Domu Pielgrzyma. 
Korytarz zdobią zdjęcia różnych grup pielgrzymkowych. 
Wśród nich znajdziecie z całą pewnością fotografie 
parafian z naszej gminy. Poszukajcie ich 
i wspomnijcie…  A tymczasem odsyłamy was do wydania  
z zeszłego roku („TWG Kurier” nr 98), w którym  obszernie 
opisaliśmy tradycje pielgrzymkowe związane z gminą 
Tworóg. Znajdziecie je na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl. 

Zdjęcia z tegorocznych obchodów Podwyższenia Krzyża 
Świętego (14-17 września) przesłał nam Bernard Piecuch.  
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SZLACHECKI WEEKEND  
Z FINAŁEM W TWOROGU 

W dniach 23-24 września 2017 r. w Centrum Kultury 
Śląskiej w Nakle Śląskim odbyła się czwarta edycja 
„Szlacheckiego weekendu”. Projektu, który można 
porównać do lekcji historii. Jej tematem jest śląska 
szlachta, a narzędziem poznawczym m.in. rower… Co 
„Szlachecki weekend” ma wspólnego z gminą 
Tworóg?   

Ideą powołania Centrum Kultury Śląskiej było stworzenie 
miejsca integrującego społeczność regionu oraz 
promowanie jego tradycji, historii i wszelkiego rodzaju 
przejawów działalności artystycznej. „Szlachecki weekend” 
jest przykładem realizacji tego zamiaru. Od czterech lat 
jeden weekend września przeznaczony jest na aktywne 
poznawanie naszej historii realizowane przy współpracy  
z gminami powiatu tarnogórskiego. Do wyboru jest wiele: 
wystawa, koncert muzyki klasycznej, projekcja filmu czy 
rajd rowerowy. 

W tym roku „Szlachecki weekend” rozpoczął się  
23 września „Koncertem rodu von Wrochem” – potomków 
rodziny, która przyczyniła się do powstania Tarnowskich 
Gór. Wykonawcami byli: Ulrich von Wrochem (altówka), 
Frederik von Wrochem (skrzypce) i Henrik von Wrochem 
(fortepian). Tego samego dnia miało miejsce otwarcie 
wystawy „Szable w dłoń, czyli rzecz o polskiej szlachcie”. 
Na wystawie znalazły się eksponaty z kolekcji Krzysztofa 
Banasia, Jacka Dąbala, Kazimierza Flakusa, Dariusza 
Woźnickiego, a także Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum 
w Międzyrzeczu (portrety trumienne). Prelekcję na temat 
uzbrojenia polskiej szlachty wygłosił Krzysztof Banaś.  

W niedzielę odbył się rajd rowerowy. Zainteresowanie było 
ogromne! Łącznie 200 osób ruszyło „Śladami górnośląskiej 
szlachty”. Wśród rowerzystów znaleźli się także Ulrich von 
Wrochem, jego syn Florian i wnukowie. Celem rajdu było 
pokazanie piękna powiatu oraz dotarcie do wybranych 
obiektów architektonicznych związanych z kulturą 
szlachecką i magnacką, o których opowiadał  
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. 

Foto. Rajd rowerowy zorganizowany w ramach „IV szlacheckiego 
weekendu” dotarł m.in. do Brynka i Tworoga. 

Każdorazowo trasa wyprawy wiedzie do innej części 
powiatu. Tym razem rajd dotyczył gmin Zbrosławice 
i Tworóg. Punktami docelowymi wyprawy były: Rybna –
pałac Koschützkich, Kopanina – pałac baronów von 
Fuerstenberg, Brynek – zespół pałacowo-parkowy hrabiów 
Henckel von Donnersmarck i Tworóg – pałac książąt 
zu Hohenlohe-Ingelfingen, w którym dziś mieści się Urząd 
Gminy, a licząc start i metę – także pałac Henckel von 
Donnersmarcków w Nakle Śląskim. W Tworogu odbyło się 
podsumowanie rajdu w formie pikniku.  

MOJE WAKACJE Z KSIĄŻKĄ – 
ROZSTRZYGNIĘCIE   
 
We wrześniu Biblioteka na Składowej (Boruszowice) - filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu – ogłosiła 
konkurs promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży 
„Moje wakacje z książką”. Niedawno rozdano nagrody. Oto 
laureaci konkursu: 

• I Miejsce Marlena Nokielska 
• II Miejsce Oliwia Rekus 
• III Miejsce Paweł Maruszczyk  

 

Foto. Centrum Kultury Śląskiej  
w Nakle Śląskim 

Foto. Centrum Kultury Śląskiej  
w Nakle Śląskim 
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OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH  
W GOK-u 

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyły zajęcia stałe  
w GOK-u. W ofercie jak zawsze znalazły się bezpłatne 
zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 lat prowadzone przez 
Jolantę Warzechę. Ze względu na ogromne 
zainteresowanie, warsztaty będą się odbywać zgodnie  
z grafikiem w czterech grupach (zapisy zostały 
zakończone – brak wolnych miejsc).  

Balet i taniec towarzyski dla dzieci prowadzi Patrycja 
Jaruszowiec. To druga bezpłatna propozycja dla 
najmłodszych. Balet i taniec towarzyski adresowany jest do 
dzieci w wieku od 4 lat. Dodatkową, ale płatną opcją jest 
jumping frog kids (tarmpoliny dla dzieci). 

Robert Warzecha zaprasza dzieci i młodzież do GOK-u 
na bezpłatne zajęcia sportowe w ramach Akademii 
Sportu DESHI. Zadaniem Akademii jest wygenerowanie 
nieograniczonych pokładów energii drzemiącej w każdym z 
was! Akademia jest otwarta na wszelkie propozycje 
dotyczące propagowania Kultury Fizycznej i Sportu.  

Zapraszamy także dorosłych na fitness z Patrycją 
Jaruszowiec. W ofercie znajdziecie zumbę (elementy 
aerobiku i tańca) oraz bodyworkout (trening 
ogólnorozwojowy, proste, intensywne i skuteczne 
ćwiczenia oparte na podstawowych ruchach,  
 

 

zajęcia, które mają na celu wzmacnianie, kształtowanie 
i rzeźbienie wszystkich partii mięśniowych naszego ciała). 

• ZUMBA – 30 zł / miesiąc; 5 zł / wejście 
• BODYWORKOUT – 7 zł / wejście 
• TRAMPOLINY – 10 zł pierwsze wejście 
• TRAMPOLINY DLA DZIECI – 7 zł wejście 

Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy kierować 
do instruktorów. 

INSTRUKTORZY: 

• Patrycja Jaruszowiec tel. 726 690 977 
• Jolanta Warzecha tel. 601 49 00 99 
• Robert Warzecha tel. 693 645 690 

AKROBATYKA DLA DZIECI! 

Jesteście zainteresowani?  
Jest możliwość organizacji zajęć w GOK-u 

Informacje oraz zapisy: 

510 805 307 
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 

1 września 2017 r. weszła w życie uchwała 
antysmogowa – regulacja prawna, która będzie 
dotyczyć wszystkich użytkowników kotłów, pieców  
i kominków na paliwo stałe. Przepisy obowiązują na 
terenie całego województwa śląskiego i wskazują 
rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do 
stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do 
stosowania, czyli w czym można spalać i co można 
spalać. Zgodnie z uchwałą nie można już stosować 
węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz 
biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. 

Obostrzenia zostały wprowadzone z powodu bardzo złej 
jakości powietrza w naszym województwie. Niestety za 
wysokie stężenia groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń 
odpowiadają w głównej mierze niekontrolowane emisje 
substancji wydobywające się z kominów gospodarstw 
domowych. Zapisy uchwały są dyktowane troską o rzecz 
najważniejszą – nasze zdrowie.  

Użytkowanie kotłów, pieców węglowych, pieco-kuchni, 
kominków niespełniających żadnych norm emisyjnych, 
w których proces spalania paliw stałych, w tym głównie 
węgla kamiennego, prowadzony jest w sposób mało 
efektywny prowadzi do powstawania ogromnych ilości 
zanieczyszczeń groźnych dla naszego zdrowia, tj. tlenek 
węgla, pyły, węglowodory, w tym niebezpieczny benzo(a) 
piren, dioksyny, metale ciężkie.  

Emisja generowana przez indywidualne urządzenia 
grzewcze w gospodarstwach domowych jest wyjątkowo 
problematyczna, ponieważ pochodzi z wielu emitorów 
niewielkiej wysokości, przez co emitowane 
zanieczyszczenia kumulują się przede wszystkim wokół 
miejsca powstawania, a w przypadku, gdy jest to zwarta 
zabudowa mieszkaniowa efekt oddziaływania na 
mieszkańca jest jeszcze dotkliwszy. Ponadto, wysokie 
stężenia zanieczyszczeń w połączeniu z niekorzystnymi 
warunkami meteorologicznymi, słabym przewietrzaniem 
(wysoka zabudowa, miejscowości w dolinach), prowadzą 
do powstawania nienaturalnego zjawiska 
atmosferycznego, jakim jest smog. 

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały 
antysmogowej dla województwa śląskiego wraz 
z objaśnieniami i praktycznymi poradami znajdziecie na 
specjalnie stworzonej stronie internetowej 
powietrze.slaskie.pl.  

Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów 
uchwały antysmogowej? Sankcje stosowane w przypadku 
naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 
334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie 
przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 
określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 
24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 
zł.  

PALICIE W KOMINKU?  
RÓBCIE TO Z GŁOWĄ 

Używanie kominka do ogrzewania czy też dogrzewania 
domu zobowiązuje do przestrzegania kilku zasad, 
dzięki którym będziemy działać ekologicznie 
i ekonomicznie. 

Po pierwsze kominek powinien spełniać normy emisyjne
(na rynku są dostępne kominki, które spełniają 
najsurowsze wymagania środowiskowe). Po drugie drewno 
musi być suche. Suszenie naturalne trwa od pół roku do 
kilku lat w zależności od wymiarów drewna i jego 
wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, 
w którym drzewo zostało ścięte. Spalanie drewna 
o wilgotności powyżej 20% jest nie tylko mniej wydajne 
energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta 
na odparowanie wilgoci, ale przede wszystkim zwiększa
emisję pyłu, WWA, w tym benzo(a)pirenu.  

Objęcie uchwałą antysmogową kominków na paliwa stałe 
wynika z faktu, że choć w większości są to źródła 
użytkowane sezonowo, generują one duże pokłady 
zanieczyszczeń. Według danych Europejskiej Agencji
Środowiska otwarte kominki mają bardzo niską sprawność 
i powodują znaczne emisje pyłu, tlenku węgla, lotnych 
związków organicznych, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w wyniku niepełnego 
spalania.  
 

OKAŻ KULTURĘ,  
CHROŃ NATURĘ! 

Zapoznajcie się z ulotkami załączonymi do wydania. 
Znajdziecie w nich przydatne informacje dotyczące 
edukacji ekologicznej prowadzonej przez Gminę 
Tworóg.  

Pamiętajcie o zakazie spalania śmieci w domowych 
kotłowniach i korzyściach wynikających z segregacji 
odpadów. Dowiedz się czym jest rozpalanie od góry  
i czy każdy sposób palenia szkodzi.   
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– Pamiętajcie, sprzęty, o których dzisiaj opowiadam 
ułatwiają nam obserwację przyrody, ale konieczne jest 
jeszcze coś. To nasze zmysły – przypominała 
nauczycielka. Tymczasem zaaferowani uczniowie 
przyglądali się liniom papilarnym, kartkom podręcznika, 
a nawet… uzębieniu kolegi. Z całą pewnością „Zielona 
pracownia” w Wojsce jest miejscem, w którym nauka 
zamienia się w niezwykłą podróż do nieznanych światów.
Takie lekcje nie tylko podniosą świadomość ekologiczną, 
ale przede wszystkim będą po prostu niezapomniane.    

NOC MOCY! 

15 września o godzinie 18.00 rozpoczęły się „Nocne 
Zajęcia Akademii Sportu DESHI”. Tradycyjnie 
wystartowano z grillem. Po godzinie 20.00 odwiedzili nas 
goście specjalni, Sensei Sylwester 3 Dan i Senpai Zenon 
2 Kyu, którzy poprowadzili krótki i bardzo fajny trening, za 
co bardzo dziękujemy i zapraszamy ponownie. Około 
godziny 21.00 Oliwer przejął stery rozkręcając dyskotekę 
z zabawami, w której uczestniczyli także rodzice. Kolejnym 
punktem było Filmowe Seminarium Kata Kyokushin 
Karate, po którym wyświetlono dwa filmy. Pierwszy to 
„Szatan z 7 klasy”, na podstawie książki Kornela 
Makuszyńskiego (wersja czarno-biała), a drugi – VII część 
„Gwiezdnych Wojen”, czyli „Przebudzenie Mocy”.  

JAK POZNAWAĆ PRZYRODĘ? 

Odpowiedź jest jedna: poprzez obserwację. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wojsce wiedzą już, że nauka 
może być ciekawą przygodą, a obserwacja przyrody 
czystą przyjemnością. W podstawówce otwarto 
„Zieloną pracownię”. Szkoła wygrała konkurs na 
pomysł zagospodarowania pracowni i otrzymała 
środki w wysokości prawie 30 tysięcy zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Sala jest 
wyposażona w wiele nowoczesnych sprzętów, które 
ułatwią poznawanie przyrody. 

Środki zostały wykorzystane na zakup: mebli, tablicy, 
dużego smart TV, laptopów, mikroskopów, aparatów 
fotograficznych, lunety, plansz edukacyjnych i wielu innych 
pomocy naukowych nowej generacji, które umożliwią 
dzieciom „uczenie przez doświadczenie” na lekcjach 
przyrodniczych. – Bardzo się cieszę, że wszystko o co 
wnioskowaliśmy dziś znajduje się w pracowni. Ułatwi to 
pracę nauczycielom, a dzieciom naukę. Jestem wielką 
zwolenniczką nauki przez doświadczenie, teraz jest to 
możliwe – mówi Róża Neumann, nauczycielka przyrody  
i autorka projektu.  

 

Foto. Jak z bliska wygląda biedronka, żuk, mrówka, źdźbło trawy albo 
własny palec? A gwiazdy? Oddalone o kilkanaście lat świetlnych od Ziemi 
– to bardzo intrygujące obiekty obserwacyjne. Uczniowie z SP w Wojsce 

będą aktywnie badać przyrodę, a wszystko dzięki „Zielonej pracowni”. 

Foto. Uroczyste otwarcie „Zielonej pracowni”. Miejsca, w którym nauka 
zamienia się w niezwykłą podróż do nieznanych światów… 

Oficjalne otwarcie pracowni miało miejsce w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego – 4 września. W uroczystości 
wzięli udział m.in. prezes WFOŚiGW w Katowicach – 
Andrzej Pilot oraz wójt –  Eugeniusz Gwóźdź. My 
zajrzeliśmy do „Zielonej pracowni” 13 września. Trwała 
lekcja, a czwartoklasiści z wielkim zainteresowaniem 
testowali lupy. Wkrótce będą mogli zajrzeć do świata 
owadów i mikroorganizmów, a starsi uczniowie „zbadać” 
jakość wody z kałuży, czy spojrzeć na niebo z zupełnie 
innej perspektywy. Za pomocą aparatów fotograficznych 
będą mogli udokumentować obserwacje, a później na 
wysokiej jakości telewizorze odtworzyć je, by wspólnie 
omówić i analizować.  
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Przedostatnim zadaniem była krótka drzemka, jedyny 
punkt rozpoczęty godzinę przed planowanym czasem, bo 
już o 03.00. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły nam 
na poranny trening, który zaplanowany był na godzinę 
06.23, czyli o wschodzie słońca. Zamiast treningu była… 
drzemka. Zajęcia zakończyliśmy zgodnie z planem 16 
września między 08.00 a 08.30. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy Certyfikat potwierdzający udział  
w zajęciach. Zdjęcia na www.gok-tworog.pl 

Robert Warzecha 

DWIE SZKOŁY, JEDEN CEL  

Reforma edukacji to już nie perspektywa, a fakt. Szyld 
„Gimnazjum w Brynku” znikł. Szkoła Podstawowa w 
Tworogu rozrosła się. Dziś liczy niemal 400 uczniów.  
Jest wielkim wyzwanie logistycznym, które wciąż 
budzi sporo emocji. Na szczęście pierwszy miesiąc 
roku szkolnego uspokaja nastroje. Dwie szkoły mają 
jeden cel. Dobro dzieci i integrację. 26 września do 
Brynka przybyli młodsi koledzy z Tworoga, by wraz  
z zaproszonymi gośćmi włączyć się w prezydencką 
akcję „Narodowego Czytania”. W ten prosty sposób 
dwie przestrzenie przemówiły jednym językiem.  

Foto. Klasy IV-VI poznały twórczość Stanisława Wyspiańskiego  
i uczestniczyły w konkursie plastycznym. Starsi koledzy przygotowali 

prezentację artystyczną i fragmenty „Wesela” przeznaczone do czytania. 
Na uwagę z pewnością zasługują dekoracje, które doskonale wypełniały 

treść czytanej lektury.  

– To, co trwałego możemy przekazać młodzieży to 
korzenie i skrzydła. Korzenie to rodzina, dom, ojczyzna, 
literatura, historia… A skrzydła? To wrażliwość, pasja, 
talent i otwarta furtka z napisem „przyszłość”. To jest ideał 
współczesnej szkoły, naszej szkoły – mówiła dyrektor
placówki, Małgorzata Ziaja witając gości. W tle stali już 
uczniowie najstarszych klas w strojach nawiązujących do 
lektury – do „Wesela”  Stanisława Wyspiańskiego. Był 
chochoł, młoda para, przepiękne dekoracje, dary dla 
nowożeńców i sam Wyspiański. Lekturę głośno czytali 
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Było, jak to na 
weselu, nastrojowo, uroczyście, tłumnie i biesiadnie. 
Narodowe Czytanie w Brynku to wspólne dzieło dwóch 
szkół, które dziś są jednością i chcą pokazać, że potrafią 
skutecznie działać razem.  

– Logistycznie, organizacyjnie to z pewnością trudny czas. 
Coś się kończy, coś zaczyna. Czy jest łatwo? Nie. To dwie 
różne szkoły, dwa środowiska. Wciąż jest dużo do 
zrobienia, ale staramy się. Pracujemy i uczymy się od 
siebie nawzajem. Emocje opadają. Takich uroczystości 
integrujących dwie przestrzenie jak wrześniowe „Narodowe 
Czytanie” zaplanowaliśmy więcej. Chcemy pokazać, że 
dziś jesteśmy jednością – mówi dyrektor szkoły, 
Małgorzata Ziaja.    

Foto. Wśród gości czytających „Wesele” znaleźli się m.in. przedstawiciele 
Nadleśnictwa Brynek, proboszcz parafii w Tworogu ks. Kazimierz Góral 

oraz przedstawicielka kuratorium (na zdj. obok dyrektor  
szkoły Małgorzaty Ziaja). Po lewej uczniowie w roli młodej pary  

w strojach z epoki.  
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POLSKO-NIEMIECKIE WESELE  
– TEGO SIĘ NIE ZAPOMINA! 

Gdyby nie pewien bawarski książę i polska 
księżniczka, którzy  538 lat temu wzięli ślub, nie byłoby 
jednego z największych festynów historycznych 
Europy. Wesele Landshuckie, o którym pisaliśmy  
w poprzednim „TWG Kurierze”, stało się tematem 
wyjątkowej lekcji języka niemieckiego. Lekcja odbyła 
się 3 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wojsce, a poprowadziła ją nauczycielka, Grażyna 
Nierychło.  

W projekcie, realizowanym przy współpracy z Mniejszością 
Niemiecką w Tworogu, wzięli udział uczniowie klas V i VI  
z Wojski i Tworoga. Wydarzeniu przyglądali się wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta Klaudiusz Wieder, dyrektor 
szkoły Marcin Paździor oraz przedstawiciele mniejszości 
Niemieckiej z Bertoldem Kubitzą na czele. Grażyna 
Nierychło przywitała gości w tradycyjnym bawarskim stroju.  

Pierwsza część spotkania upłynęła na przypomnieniu 
historii Wesela Landshuckiego i jego powiązań z Polską. 
Pokazano zdjęcia i filmy z tegorocznej imprezy oraz 
średniowieczne portrety przedstawiające młodą parę  
i ówczesnych władców. Dlaczego Wesele Landshuckie jest 
dla Polaków interesujące? Festyn jest repliką ślubu  
i wystawnego wesela polskiej księżniczki Jadwigi 
Jagiellonki (córki króla Kazimierza Jagiellończyka) i księcia 
bawarskiego Jerzego Bogatego z Landshut. Organizowana 
co cztery lata impreza przygotowywana jest z godną 
podziwu dbałością o szczegóły, dlatego uczestnicy festynu 
często porównują go do podróży w czasie… 

 

BANIA NA MLYKU… (przepis z Kotów) 

Składniki: 
0,5 kg obranej, pokrojonej dyni, 1,25 l wody, 1/8 l mleka, 
2 łyżki mąki, sól, cukier, kawałek cynamonu, 3 goździki, 
skórka cytrynowa, ugotowany ryż. 

Przygotowanie:  
ugotowaną dynię przetrzeć przez sitko, mąkę zmieszać 
z mlekiem, dodać do zupy, przyprawić solą i cukrem, 
podawać z ryżem.  

Foto. Ilość dyń przerasta możliwości konsumpcyjne gospodarzy. Żona 
pana Piotra część przetwarza, inne dynie są rozdawane, a pozostałe 

przeznacza się na paszę dla zwierząt.  

W drugiej części spotkania w Wojsce dzieci mogły 
udowodnić, że uważnie słuchały. Przygotowane 
konkurencje sprawdzały nie tylko ich wiedzę historyczną 
oraz umiejętności językowe, ale także pamięć i refleks. Na 
zakończenie odtańczono bawarski taniec, który wbrew 
pozorom wcale nie był łatwy…  

PANI DYNIA W ROLI GŁÓWNEJ 

Na posesji Piotra Zientka w Boruszowicach wzrok 
przykuwa wystawa dorodnych dyń. Są tu dynie duże 
i małe, okrągłe i podłużne, pomarańczowe, żółte, zielone, 
a nawet białe. Największe mają obwód sięgający 1,5 m! 
Dynie rosną tu co roku bez specjalnego doglądania, czy 
nawożenia. Po postu jest im tu dobrze! Zobaczcie sami 
imponujące zbiory z Boruszowic, a poniżej przeczytajcie 
jak je wykorzystać w kuchni…  

Foto. W sierpniu delegacja Gminy Tworóg odwiedziła Kumhausen – 
bawarską gminę partnerską, która znajduje się w powiecie Landshut.  

3 października wójt wręczył na ręce nauczycielki pamiątkę z tej wizyty – 
książkę autorstwa mieszkanki Kumhausen nawiązującą do Wesela 
Landshuckiego. Mniejszość Niemiecka otrzymała plakat ilustrujący 

wydarzenie. 

Przepis pochodzi z książki „Śląska spiżarnia. O jodle, 
warzyniu, maszketach i inkszym pichcyniu” Joanny 
Świtały-Mastalerz i Doroty Świtały-Trybek. Książka 
znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu.  
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AKADEMIA NAUKI EUREKA 
ZAPRASZA! 

Nowo powstała placówka edukacyjna zaprasza dzieci 
i młodzież na warsztaty z nauki szybkiego czytania 
i zapamiętywania. Podczas zajęć dziecko nauczy się 
szybciej czytać z pełnym zrozumieniem, a dzięki 
technikom pamięciowym łatwiej i sprawniej będzie 
przyswajać wiedzę. Jest możliwość zorganizowania zajęć 
na terenie GOK w Tworogu.  

Więcej szczegółów pod nr tel. 579-056-000. 

Inne zajęcia w Eurece: nauka języków obcych,
programowanie – tworzenie gier komputerowych, 
pracownia logopedyczna. 

Tarnowskie Góry, ul. Kaczyniec 12 
SOŁECTWO KOTY  
– ZACHĘCA DO SPORTU 

„ŚWIAT W KOLORACH JESIENI” 

Pragnąc powitać złotą, polską jesień, Szkoła Podstawowa 
w Tworogu jak co roku obchodzi „Święto kwiatów, warzyw 
i owoców”. W jego ramach zorganizowany został konkurs 
plastyczny pt. „Świat w kolorach jesieni”. Uczniowie mieli 
za zadanie wykonać prace plastyczne z użyciem darów 
natury, np. kolorowych liści i owoców drzew. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w najbliższych dniach, 
a już dziś podziwiać można przepiękną, kolorową wystawę 
prac uczniów na korytarzu szkolnym.  

 

R            E            K            L            A            M            A 

GRZYBOBRANIE W 
NADLEŚNICTWIE BRYNEK 

13 września uczniowie klas drugich i trzecich Szkół 
Podstawowych w Tworogu i Boruszowicach wzięli udział  
w corocznym „Grzybobraniu organizowanym przez 
Nadleśnictwo w Brynku. Dzieci wysłuchały prelekcji 
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bytomiu na temat rozpoznawania charakterystycznych 
grzybów oraz wystąpienia leśniczego, który wyjaśnił jak 
należy się zachowywać w lesie. Z odpowiednią wiedzą, 
uczniowie wraz z opiekunami udali się na grzybobranie do 
Brynka. W wydarzeniu wziął udział Dyrektor Regionalny 
Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski. 
Podsumowaniem akcji było sprawdzenie i ważenie przez 
ekspertów zebranych przez poszczególne klasy okazów 
oraz piknik zakończony wspólną zabawą. Najwięcej 
grzybów zebrała klasa 3a z SP w Tworogu. 
 
 

www.brynek.katowice.lasy.gov.pl 
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Foto. Trochę Bawarii w Wojsce? Dlaczego nie! Na zdj. nauczycielka 
Grażyna Nierychło w roli instruktorki bawarskiego tańca. Obok uczniowie 
naśladujący każdy jej ruch. W tej szkole lekcje nie nudzą! Przeczytajcie o 

projekcie realizowanym wspólnie z Towarzystwem  Społeczno-
Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego na str. 14. 


