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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

 

MODLITWA 

Aniele Stróżu 

rozpostrzyj skrzydła 

nad moją wioską 

i moją rodziną. 

Nad starym lasem 

zasmuconym chłodem, 

nad łąką 

i polem oziminy 

pobielonej śniegiem. 

Nad krzakiem róży 

i starą lipą 

rosnącą w ogrodzie, 

nad dachami domów, 

gdzie z kominów 

szary dym się ściele 

i ludźmi, co to wokół 

By żyli zgodnie i szczęśliwie 

a wiara w dobroć i miłość 

nigdy im nie zbrzydła 

I żeby 

Nigdy 

Nikt 

Nie złamał Ci skrzydła… 

Barbara Izworska 
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DRODZY MIESZKAŃCY, 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas 
przyniesie Wam wiele szczęścia, wiary i nadziei. 

Pamiętajcie jednak, że chociaż święta to czas spotkań 
rodzinnych, ciepłej atmosfery, miłości i spokoju, nie może
w nich zabraknąć smaku. Tak! Święta to festiwal smaków! 
Koniecznie sprawdźcie przepisy ze Świniowic. Znajdziecie 
je w dziale „Kulturalnie”.  

24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
podsumowano „Klub Seniora” – zadanie realizowane 
w ramach projektu „Wszyscy razem”. Uroczystość, w której 
wzięło udział ok. 80 osób, połączono z prezentacją tomiku 
wierszy Barbary Izworskiej i wystawą prac malarskich 
seniorów.  Więcej na ten temat w dziale „Pod Lupą”.  

Zapraszamy do lektury! 

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

tel. 515 122 424 
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KURIER SESJA    

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 

czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 27 listopada 2017 r.: 

 podjęto uchwałę  nr XXXVI/298/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wojsce  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce, 

 podjęto uchwałę nr XXXVI299//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 XXXVI/300/2017 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 XXXVI/303/2017 w sprawie 
zatwierdzenia programu współpracy Gminy 
Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

 podjęto uchwałę  nr XXXVI/304/2017 w sprawie 
zmiany nazwy ulic Obrońców Pokoju  
w Boruszowicach, 

 podjęto uchwałę nr  XXXVI/305/2017 w sprawie 
zmiany nazwy Plac Wolności w Tworogu, 

 podjęto uchwałę nr XXXVI/307/2017 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg. 

 podjęto uchwałę  nr XXXVI/306/2017 w sprawie 
wpisu do Gminnej Księgi Zasług. 

Szerzej na temat postanowień Rady Gminy 
przeczytacie w kolejnym wydaniu.  

SOŁTYS NA MEDAL! 

Plebiscyt „Sołtys i Sołectwo Roku 2017” 
rozstrzygnięty! Z wielką przyjemnością informujemy, 
że w powiecie tarnogórskim, w kategorii SOŁTYS 
ROKU III miejsce zajął jedyny reprezentant naszej 
gminy –  Marian Łuczak, sołtys Boruszowic-Hanuska. 
Gratulujemy!  

W świetle obowiązujących przepisów sołtys jest organem 
wykonawczym sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. 
To on reprezentuje mieszkańców i jest łącznikiem  
pomiędzy sołectwem a władzami gminy. Sołtysi nie raz 
jako pierwsi dowiadują się o lokalnych problemach, to oni 
bezpośrednio rozmawiają z mieszkańcami i diagnozują 
potrzeby. Marian Łuczak pełni swoją funkcję od 6 czerwca 
2011 r. Ostatnio zaangażował się m.in. w rewitalizację 
skweru obok Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. 
Znajduje się tam zbiornik retencyjny, który należało 
oczyścić, zaś przyległy teren – wyrównać  
i zagospodarować. 

Foto. 4 grudnia na skwerze przy ZSP w Boruszowicach spotkali się sołtys 

Boruszowic-Hanuska, wójt Tworoga oraz przedstawiciel firmy Cargill,  

Na realizację zadania częściowo przeznaczono środki 
z funduszu sołeckiego, niezbędne było jednak wsparcie 
sponsorów, o co osobiście zadbał sołtys. Przedsięwzięcie 
wsparły firmy z Tworoga: BOBLEX FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA DARIUSZ BROL oraz FIRMA CARGILL 
POLAND Sp. z o.o. 

Mieszkańcy sołectwa, którzy widzą i doceniają pracę 
sołtysa postanowili oddać na niego swój głos 
w plebiscycie. Przemówiła, jak się okazało, spora grupa, 
która zagwarantowała sołtysowi miejsce na podium. –
Jestem wdzięczny za każdy głos, dziękuję! – mówi sołtys.  

PODZIĘKOWANIA 

W imieniu mieszkańców gminy Tworóg, wójt dziękuje 
firmie Cargill Poland Sp. z o.o.  

za naprawę nawierzchni przejazdu kolejowego  
w Tworogu (ul. Renarda). 
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KURIER POD LUPĄ 
CO JEST W SZAŁOCIE?  

To był dzień! O takiej lekcji każdy marzy… 17 listopada 
gościem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
był uczestnik programu „MasterChef” – Mateusz 
Güncel. Uczniowie zauroczeni gościem słuchali  
i obserwowali… Tymczasem Mateusz na oczach 
publiki udowodnił, że zwykłe jajko może królować na 
stole, wystarczy przyprawić je odrobiną kreatywności.  

I w tym właśnie tkwi sedno sprawy. Dla Mateusza kuchnia 
to przestrzeń twórcza, ale też laboratorium, w którym 
eksperymentuje i testuje. – Nie jestem wykwalifikowanym 
kucharzem, tylko amatorem, który uwielbia zabawę  
z jedzeniem. Uczestnictwo w programie to spełnienie 
moich marzeń, ale też trudna szkoła życia, która nauczyła 
mnie m.in. pracy pod presją czasu i improwizacji. Czasami 
nie wychodziło jak powinno, ale na tym właśnie polega 
nauka – mówi uczestnik programu „MasterChef”.  

Mateusz miał okazję przekonać się, że uczniowie z Wojski 
przygotowali się na jego przyjazd. Jako juror obserwował 
zmagania trzech drużyn walczących w II edycji kulinarnego 
konkursu „WojskaChef”. Konkurencje polegały na 
nazwaniu sprzętów kuchennych, ubiciu białek na czas, 
skomponowaniu obrazka z owoców, kulinarnych 
kalamburach i odgadnięciu co jest w szałocie. Konkurencje 
dostarczyły uczestnikom, publice, a nawet jurorom wielu 
emocji. Ostatecznie I miejsce zdobyli uczniowie klasy VII. 
Po wyłonieniu zwycięzców, przed uczniami wystąpił 
Mateusz Güncel z kulinarną prezentacją, w której pierwsze 
skrzypce zagrało… jajko.  

Idealne jajko to jajko smaczne. Wiadomo. Ale przepisów 
jest mnóstwo. Który wybrać? – Ja lubię płynne żółtko. Oto 
mój sposób na tosty z jajkami w koszulkach – Mateusz 
wskazał na garnek z gotującą się wodą z octem. Delikatnie 
wlał jajko, które następnie dwiema łyżkami formował. 
Po ok. 2 min. było gotowe. Podał je na chrupiącej grzance. 
Czy żółtko pozostało płynne? Osobiście sprawdził 
to dyrektor szkoły, Marcin Paździor, przecinając je nożem. 
Efekt wywołał aplauz. Kolejną propozycją był zwijany 
omlet, po którym przyszedł czas na niezwykłe jajko 
sadzone. – Musicie wiedzieć, że „zabawa” z jedzeniem 
wymaga wielkiej cierpliwości. Czasami trzeba próbować 
wiele razy, żeby wykonać np. idealne sadzone jajko. Takie 
jak to, które chciałbym dzisiaj dla was zrobić. Mam 
nadzieję, że się uda – mówił kucharz rozgrzewając 
patelnię. Jajko miało być elastyczne, idealnie ścięte, nie 
spalone. Takie, które można podnieść ręką bez obawy, że 
się rozerwie. I udało się! Dzieci klaskały, zaglądały, 
kosztowały i oczywiście prosiły o autografy i wspólne 
zdjęcia. A Mateusz nieco zaskoczony zainteresowaniem 
jakie wzbudził, chętnie pozował i odpowiadał na każde 
pytanie.  

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania z uczestnikiem 
popularnego programu kulinarnego była nauczycielka 
Grażyna Nierychło. Zdjęcia jak zawsze na 
www.twg-kurier.pl  

NIESAMOWITY FINAŁ I APETYT 
NA WIĘCEJ!  

Cel? Aktywizacja osób starszych oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu poprzez organizację działań 
integracyjnych, rekreacyjnych, turystycznych, 
kulturalnych z elementami edukacyjnymi. Efekt? 
Seniorzy wyszli z domów! Spotykają się, organizują 
wyjazdy, uczą się języków, odkrywają talenty. Klub 
Seniora „rozruszał” towarzystwo! 24 listopada 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
podsumowano „Klub Seniora” – zadanie realizowane 
w ramach projektu „Wszyscy razem”. Uroczystość, 
w której wzięło udział ok. 80 osób, połączono 
z prezentacją tomiku wierszy Barbary Izworskiej 
i wystawą prac malarskich seniorów.   

Foto. Dla uczniów SP w Wojsce Mateusz stał się żywym dowodem na to, 
że warto w siebie wierzyć. A skromność wbrew pozorom nie jest 
przeszkodą w realizacji marzeń. Wręcz przeciwnie, pozwala na 

pozostanie sobą nawet w blasku fleszy.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Na początek kilka słów o projekcie. Fundusze na jego 
realizację pozyskał powiat tarnogórski reprezentowany 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tarnowskich Górach ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na terenie gminy 
Tworóg „Klubem Seniora” zajmował się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
Klub rozpoczął działalność w kwietniu tego roku.  
Co dokładnie się działo? O tym opowiedzieli seniorzy, 
którzy brali udział w poszczególnych wydarzeniach. 
Kilkumiesięczną działalność podzielili na kilka działów, 
których wspólnym mianownikiem była aktywizacja osób  
w wieku 50+. Były to: zajęcia sportowo-rekreacyjne 
(gimnastyka zdrowotna, basen, nordic walking i wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze); zajęcia poznawczo-
dydaktyczne (nauka języków obcych, wykłady tematyczne 
prowadzone przez Barbarę Izworską, spotkania  
z prawnikiem i psychologiem) oraz „Spotkania z kulturą” 
(wyjazdy do kina, opery, na koncerty, udział w warsztatach 
plastycznych z Jolantą Warzechą). Ilustracją do prezentacji 
były slajdy ze zdjęciami z poszczególnych wydarzeń oraz 
dwie wystawy – fotograficzna dokumentująca kilka 
wycieczek oraz malarska – efekt pracy na warsztatach.  

 

– osobie niezwykłej, nastawionej na działanie 
i zaangażowanej w aktywizację seniorów na terenie gminy 
Tworóg od wielu lat. Formą podziękowania za wieloletnią 
współpracę, kreatywność i wrażliwość, będącą dla nas 
wszystkich inspiracją – było wydanie tomiku poezji Barbary 
Izworskiej ilustrowanego jej obrazami, które powstały 
podczas warsztatów plastycznych pod okiem Jolanty 
Warzechy. Tomik „Podróże serca” wydał Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu przy wsparciu członków Klubu Seniora. 
Seniorzy odczytali wybrane wiersze z tomiku, a w tle 
słychać było muzykę. Wyjątkową, bo graną na żywo przez 
wnuka pani Basi – Borysa Izworskiego. To był wyjątkowy 
moment spotkania, bardzo wzruszający nie tylko dla 
poetki. Wiersze jakie znalazły się w wydaniu powstały 
w ciągu ostatnich trzech lat. Pani Basia pisała początkowo 
na potrzeby spotkań seniorów – były to teksty kabaretowe, 
satyryczne, związane z konkretnymi tematami 
poruszanymi na spotkaniach i ogłaszanymi konkursami. 
Pióro okazało się jednak na tyle posłuszne w jej dłoniach, 
że wkrótce zaczęły powstawać poważniejsze utwory. 
Niektóre z nich publikowaliśmy na łamach „TWG Kuriera”. 
Wszystkie bez wyjątku warto przeczytać. – Cieszę się, że 
wydano tomik. Mam nadzieję, że dostarczy chwil 
wzruszenia i refleksji – mówiła wyraźnie poruszona 
Barbara Izworska. Ale to nie jedyna niespodzianka, jaka 
czekała na poetkę. Uroczystość uświetnił tort z portretem 
pani Basi – symbol wdzięczności od koleżanek i kolegów 
z Klubu.  

Tomik „Podróże serca” jest do nabycia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu w cenie 5 zł. Dochód ze 
sprzedaży zostanie przekazany na kolejną publikację, 
bo musicie wiedzieć, że pani Basia wciąż tworzy. Jeden 
z jej nowych wierszy zamieściliśmy na okładce gazety. 

KRECIK W TWOROGU 

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu, z grupy IV 
„SKRZATÓW” wraz z Panią Anią biorą udział 
w ogólnopolskim programie edukacyjnym pt.: „Krecik 
poznaje Polskę”. Organizatorem projektu jest Miejskie 
Przedszkole  nr 13  im. „Krecika” w Częstochowie. Celem 
projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat 
regionu, z którego pochodzą, ukazanie jego piękna 
i wyjątkowości, jego dorobku kulturowego, ale także 
rozbudzanie zainteresowania innymi miejscami w Polsce. 
Do udziału w projekcie zaproszone są przedszkola z całej 
Polski. Wszystkie dzieli wiele kilometrów, ale łączy 
wspólna sprawa – kształtowanie postawy patriotycznej od 
najmłodszych lat oraz postać Krecika – podróżnika. Krecik 
wyruszył z własnym bagażem w pełną przygód wyprawę 
podczas której odwiedzi różne regiony Polski. 
Do Gminnego Przedszkola w Tworogu przybył pod koniec 
października. Dzieci przyjęły go z wielką radością i choć 
pogoda nie bardzo dopisywała pokazały mu najważniejsze 
miejsca znajdujące się w naszej miejscowości: Urząd 
Gminy, Szkołę Podstawową, kościół, rzekę. Krecik wziął 
udział w Święcie Ziemniaka, które odbywało się w naszym 
przedszkolu, a także mógł zobaczyć jak obchodzimy 
urodziny grupowe. Żal było się rozstawać, ale cóż, inne 
przedszkolaki również czekają na Krecika, przed którym 
jeszcze wiele przygód. 

Anna Arendarska

Foto. Po części oficjalnej przyszedł czas na kawę i ciastko. Ale tego  
dnia nawet słodkości nie były zwyczajne. Koleżanki z Klubu Seniora 

przygotowały dla Barbary Izworskiej niespodziankę  
– tort z jej podobizną. W ten sposób chciały uhonorować  

autorkę tomiku „Podróże serca”.    

– Bardzo się cieszymy, że „Klub Seniora” dostarczył tyle 
frajdy i wspomnień. Faktycznie udało się „poruszyć” 
środowisko seniorów – mówi Barbara Izworska  
z samorządu „Klubu Seniora”. – Dzięki projektowi ludzie 
odważyli się wyjść z domów, otworzyli się na nowe 
inicjatywy, odkryli talenty. To ogromny sukces i mamy 
apetyt na więcej! – dodaje uczestniczka projektu, Natalia 
Frączek. W podsumowaniu projektu wzięli udział 
członkowie Klubu Seniora, seniorzy ze Związku Emerytów, 
klubowi instruktorzy i wykładowcy oraz zaproszeni goście 
na czele z wójtem gminy Tworóg – Eugeniuszem 
Gwoździem, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tworogu – Barbarą Pyszniak i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Grażyną Chmiel. W drugiej 
części spotkania głos zabrała dyrektor GOK-u, która 
odczytała autorski wiersz poświęcony Barbarze Izworskiej 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

TYDZIEŃ W CZECHACH, 
WSPOMNIENIA NA CAŁE ŻYCIE  

Trzy miesiące – tyle minęło od naszego pobytu  
w Czechach. Mimo upływu czasu wciąż sięgamy do 
niego pamięcią. Dla każdego z nas ten wyjazd był na 
swój sposób niezapomniany. Jedni wynieśli z niego 
wiele duchowo, inni przekonali się, że pomimo różnic 
wiekowych można się świetnie razem bawić,  
a pozostali sprawdzili siebie. Możemy tylko 
powiedzieć: dziękujemy!  

Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie od ks. Krzysztofa Dędka 
na CSM, czyli religijne spotkanie czeskiej młodzieży 
organizowane w Ołomuńcu, każdy z nas miał swoje 
wyobrażenie tej imprezy. Wiedzieliśmy, że na zjeździe 
będzie młodzież z całych Czech wraz z zaproszonymi 
gośćmi z Polski. Czuliśmy się dumni, że nasza mała 
parafia w Boruszowicach również dostąpiła tego 
zaszczytu. Spośród wszystkich wolontariuszy, którzy 
organizowali Dni w Diecezji podczas Światowych Dni 
Młodzieży, zgłosiło się kilku chętnych na wyprawę do 
Czech. Kiedy znana była już liczba osób, dostaliśmy 
informację, że przyjmie nas jedna z rodzin tam 
mieszkających. Tak jak my przyjęliśmy Czechów w naszej 
wiosce, tak oni mieli przyjąć nas u siebie. Wyżywienie  
i nocleg mieliśmy więc zapewniony. Dostaliśmy nawet 
wstępny grafik wydarzenia i namiary do osób, z którymi 
mieliśmy się kontaktować. Wystarczyło tylko zorganizować 
transport. – Przed wyjazdem do Czech miałam mieszane 
uczucia – mówi jedna z uczestniczek. – Jednak już  
w podróży przekonałam się, że będzie to niezapomniana 
wycieczka.  

Po przyjeździe na miejsce pojawiło się kilka przeszkód. 
Głównie wynikały one z problemów komunikacyjnych. 
Większość Czechów, z którymi mieliśmy okazję 
porozmawiać, nie mówiła płynnie po angielsku, nie mówiąc 
już o języku polskim. Jednak dla chcącego nie ma nic 
trudnego i już po pewnym czasie odnaleźliśmy „wspólny 
język”. Zresztą organizatorzy również pod tym względem 
się postarali. Każde kazanie tłumaczone było na język 
polski, a do tego mieliśmy do dyspozycji dwóch tłumaczy, 
którzy służyli pomocą, kiedy tylko mogli. Pomimo 
problemów z komunikacją udało nam się poznać mnóstwo 
wspaniałych ludzi, którzy byli dla nas bardzo życzliwi. 
Mieliśmy też okazję spotkać kilku starych znajomych, 
którzy gościli przed rokiem u nas w parafii na Światowych 
Dniach Młodzieży. 

Foto. Uczestnicy wyjazdu. Od lewej: Grzegorz Chwolik, Agnieszka 
Kosiewicz, Julia Mundzik, Agnieszka Makowska, 

Karolina Lukoszek, Szymon Nitka. 

Przede wszystkim jednak wyjazd był czasem, w którym 
zacieśniły się relacje między naszą grupą parafialną. –
Uświadomiłam sobie, że mimo różnicy wieku świetnie się 
dogadywaliśmy i bawiliśmy – mówi Karolina. – Był to czas 
i miejsce, gdzie mogłem odpocząć od spraw zawodowych 
i codziennych, a skupić się na prywatnych i duchowych –
mówi Szymon. Podróż do Czech była też okazją, by 
sprawdzić siebie. I nie chodzi mi tu tylko o wypróbowanie 
swoich talentów plastycznych na licznych warsztatach, czy 
wytrzymałości podczas pielgrzymki. Choć i te zadania 
wymagały od nas wiele wysiłku. Był to przede wszystkim 
czas, by sprawdzić swoją wiarę, a także swoje możliwości. 
Niezwykle trudne zadanie stało przed naszym kolegą, gdyż 
to na jego barkach spoczywała organizacja naszego 
pobytu w Czechach. Jemu też należą się od nas 
podziękowania. – Jestem dumny z siebie, że z pomocą 
moich przyjaciół udało mi się zorganizować to spotkanie –
mówi Szymon. – Przyznam się, że byłem dość 
zestresowany, gdyż pierwszy raz organizowałem 
wycieczkę i w dodatku za granicę, więc było to duże 
wyzwanie. Musiałem zakupić transport, ubezpieczenie 
oraz dogadać wszystko z organizatorami czeskimi […]. 
Na szczęście wszystko udało się bezproblemowo.  

Każdy wyniósł z tego spotkania coś dla siebie. Oprócz 
tego pozostały nam też piękne wspomnienia z pięknego 
miasta. Bo Ołomuniec to nie tylko ludzie, ale też historia. 
Pomiędzy spotkaniami z ciekawymi osobistościami, 
warsztatami i nabożeństwami, mieliśmy czas by 
pozwiedzać go wzdłuż i wszerz, i poznać jego bogatą 
historię.  

Agnieszka Makowska

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy Marcinek w Tworogu dziękują 
darczyńcom za pomoc i okazane serce.  

W tym roku dochód ze sprzedaży ciast i napojów oraz 
licytacji obrazów przeznaczono na leczenie  
i wieloprofilową rehabilitację mieszkanki Kotów – 
Karoliny Kimla. Zebrano 4 751,78 zł  i 10 tys. forintów. 

Dziękujemy! 

GOK INFORMUEJE 

 22 grudnia Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna wraz z filiami  są 
nieczynne (w zamian za 11 listopada). 

 Wszystkie zajęcia popołudniowe odwołane  
w dniach 21 i 22 grudnia. 
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TWG

KURIER HOBBYSTA 
RADZĄ SIĘ PRZESZŁOŚCI, 
KIERUJĄ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ, 
PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ  

– Tegoroczne Mistrzostwa Oddziału PZHKiPE 
Tarnowskie Góry były dla nas wyjątkowe. Nasz oddział 
obchodził 60-tą rocznicę istnienia! Chcieliśmy 
zaznaczyć jak długą i wyjątkową historią możemy się 
poszczycić oraz ile trudu i serca wkładamy w to, by 
nowa historia oddziału była niemniej wyjątkowa niż 
dotychczasowa – mówi w imieniu Zarządu PZHKiPE 
Tarnowskie Góry Daniel Woźniak. Co się działo 11 i 12 
listopada? Pielęgnując dobrą tradycję, hodowcy 
przygotowali wiele atrakcji połączonych z edukacją 
dzieci.  

Mistrzostwa odbyły się pod patronatem wójta gminy 
Tworóg – Eugeniusza Gwoździa na terenie Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. – Kolejny rok z rzędu 
postanowiliśmy zaangażować w naszą wystawę 
najmłodszych mieszkańców tutejszych okolic. Razem  
z panią wicedyrektor szkoły – Katarzyną Miką 
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci. Aby 
zachęcić dzieciaki do udziału w konkursie przygotowaliśmy 
wykład połączony z obserwacją ptaków w ich naturalnym 
środowisku – mówi Daniel Woźniak. Prelekcję pod hasłem 
„Ochrona ptaków zamieszkujących powiat tarnogórski” 
poprowadził pod koniec października Krzysztof Belik. 
Zwycięzcy konkursu plastycznego zostali nagrodzeni  
11 listopada podczas uroczystej gali. A dzieci 
zrewanżowały się wybierając najładniejszego ptaka całej 
wystawy. Nikt nie był zaskoczony – kolejny rok z rzędu 
najpiękniejszą okazała się duża papuga z hodowli 
Edwarda Szymskiego.  

– Podczas naszego święta nie mogło zabraknąć atrakcji 
skierowanych do kolegów hodowców. Wystawa Oddziału 
Tarnowskie Góry w tym roku zgromadziła około 320 
ptaków wystawianych przez 19 hodowców. Konkurencja 
z roku na rok jest coraz większa, więc nie obyło się bez 
niespodzianek w klasyfikacji. W klasyfikacji generalnej 
mistrzostw oddziału – ocenie podlegało 8 najwyżej 
ocenionych ptaków – zwycięzcą okazał się Marcin 
Penkala. Kolejne miejsca zajęli: Adrian Pozimski, Wojciech 
Krus, Jarosław Spałek, Daniel Woźniak, Józef Knabel, 
Kamil Bubalik, Mariusz Gasiewicz, Bronisław Drozdz oraz 
Paweł Wichary – relacjonuje pan Daniel. We wręczaniu 
nagród wziął udział wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Wystawie 
towarzyszyła giełda ptaków. 

W sobotę 11 listopada wystawę odwiedził gość specjalny, 
Prezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej – Justyna 
Krawczyk. – Z racji 60-tej rocznicy istnienia oddziału 
Tarnowskie Góry otrzymaliśmy od Pani Prezydent 
pamiątkową paterę z przesłaniem, które będzie nam 
towarzyszyć przez kolejne lata: „Radźcie się przeszłości, 
kierujcie teraźniejszością, patrzcie w przyszłość, a każdy 
kolejny rok będzie niepowtarzalnym sukcesem niosącym 
bagaż doświadczeń i wspomnień”. Mamy nadzieję, że 
praca, jaką wykonaliśmy przy organizacji naszego małego-
wielkiego święta przełoży się na owocną współpracę 
i przyniesie jedynie korzyści dla każdej ze stron 
uczestniczących w tym przedsięwzięciu – mówi 
pan Daniel.   

Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom i sponsorom 
za wsparcie przy organizacji imprezy: Starostwu 
Powiatowemu Tarnowskie Góry, Gminie Tworóg, Szkole 
Podstawowej w Tworogu, Bankowi Spółdzielczemu 
w Tworogu, sklepowi ZooPasja, tartakowi DREWTAR,
sklepowi SŁONKO, sklepowi MARWET, Zakładowi Usług 
Komunalnych w Tworogu, firmie MARBACH POLSKA SP. 
Z O.O., P. U. P. H. INWEST Gliwice i Happy Gifts Europe. 

Zdjęcia na stronie  
www.twg-kurier.pl 

Foto. Na wystawie można było zobaczyć kanarki kolorowe, kanarki 
kształtne, egzotykę, hybrydy, papugi małe, papugi średnie oraz papugi 

duże, które cieszyły się największym zainteresowaniem. 

Foto. Wystawa była otwarta dla zwiedzających 11 i 12 listopada. 
Najwięcej gości pojawiło się w sobotę podczas Gali Wręczania Nagród. 

Na zdjęciu uczniowie SP w Tworogu podczas sobotniej Gali. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

SPIŻARNIA DLA ZWIERZĄT 

Szkoła Podstawowa w Boruszowicach wzięła udział  
w zbiórce kasztanów i żołędzi. Celem akcji było 
promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, 
wykształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie 
oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. Zbiórka 
trwała trzy tygodnie. Najwięcej zebrała klasa III, II miejsce 
– klasa V, III – klasa VI. 
 

Zebrane kasztany i żołędzie zostały odebrane przez pana 
leśniczego Pawła Drabka  z Nadleśnictwa Brynek. 
Umieszczone w odpowiednich miejscach, będą w sezonie 
zimowym przysmakiem m.in. dzików, saren, jeleni  
i ptaków. Dzięki temu, że są bogate w witaminy i inne 
substancje odżywcze, pozwolą zwierzętom lepiej 
przetrwać zimę. 

Ilona Pella-Bok 

„KAMRATKI” W TELEWIZJI 

7 listopada 2017 r. uczniowie należący do szkolnego 
zespołu wokalnego „Kamratki” w składzie: Marta Caus, 
Emilia Jaksik, Julia Rabczyńska, Monika Wójcik, Justyna 
Burda, Julia Ignasiak, Daria Kocurek, Natalia Kosma, 
Amelia Poloczek, Łucja Żelosko, Kinga Koza, Antonina 
Osadnik i Antoni Jaruszowic wzięli udział w nagraniu 
telewizyjnym do programu „Cafe Silesia”, który został 
wyemitowany 13 listopada  2017 r.     

Udział zespołu w programie telewizyjnym stacji TVS  
w Katowicach stanowił nagrodę za zdobycie I miejsca  
w Przeglądzie Piosenki „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie 
w czerwcu 2017 r. Nagraniu towarzyszyło wiele emocji,  
ponieważ uczniowie nie tylko śpiewali, ale wzięli też udział  
w wywiadzie na żywo w telewizyjnym studio.  

Opiekun zespołu: Beata Janiga 

Koniecznie zobaczcie odcinek „Cafe Silesia” na: 

www.tvs.pl 

BEZKONKURENCYJNI!  

X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 
odbył się 9 listopada w Tarnogórskim Centrum Kultury. 
Uroczystość organizowana cyklicznie przez Centrum 
Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli 
w jubileuszowym roku istnienia miała wymiar szczególny, 
ponieważ została objęta honorowym patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty oraz Ministra Obrony Narodowej. 
Konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach – prezentacje 
klas Ekonomika oraz konkurs dla uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych miał niepowtarzalną rangę także 
poprzez obecność wyjątkowych gości zaproszonych do 
jury, wśród których byli Dyrektor Opery Śląskiej, Pan 
Łukasz Goik, major Wojska Polskiego Krzysztof 
Tomaszewski, prezenterka Radia Piekary, Pani Grażyna 
Michella, tarnogórska wokalistka,  Pani Beata Michalska 
oraz nauczyciele Ekonomika, Pani Teresa Sekuła oraz 
Pani Barbara Kaczmarek.  

Zespół teatralno-wokalny z Brynka w składzie: 
Karolina Mazur, Karolina Popielarz, Antonina Osadnik, 
Maria Jańczuk, Antoni Jaruszowic oraz Alicja 
Warzecha zdobyli I nagrodę. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wykonali Lament matki z filmu 
„Sól ziemi czarnej” oraz piosenkę „Biały krzyż”. Muzyczną 
całość uzupełniała poruszająca, trafiająca do emocji 
choreografia. 

Natomiast w sobotę 18 listopada w Ośrodku Kultury 
w Wielowsi odbyło się podsumowanie X Wojewódzkiego 
Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem 
Minister Edukacji Narodowej. W konkursie wystąpiło około 
400 uczniów z całego województwa. Uczniowie naszej 
szkoły zdobyli dwie I nagrody.  

 

Nasi uczniowie (zespół instrumentalno-wokalny „Kamratki”
skupiający uczniów klas V-VII oraz duet Karolina Popielarz 
i Karolina Mazur – uczennice klasy III gimnazjum 
i akompaniatorzy – Antonina Osadnik oraz Antoni 
Jaruszowic) mieli okazję zaprezentować się podczas 
koncertu finałowego. Odebrali też dyplomy i pamiątkowe 
statuetki (zdj. powyżej). Zespół „Kamratki” pod opieką pani 
Beaty Janigi i Józefa Ziai wykonał pieśń „Od Bytomia bita 
droga”. Starsi uczniowie z Brynka przygotowywani do obu 
konkursów przez panie Katarzynę Bąk i Annę Rogalę-Goj 
zaśpiewali pieśń „Matko o twarzy jak polska ziemia 
czarnej”. 

 



10 

 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
JARMARK ADWENTOWY  
W KOTACH 

II Jarmark Adwentowy w Kotach to stuprocentowy sukces! 
3 grudnia na ulicy pomiędzy kościołem parafialnym  
a placem obok przedszkola panował wesoły gwar, dzieci 
rzucały się śnieżkami, a dorośli zaglądali do licznych 
straganów z rękodziełem.  

JOHANKI POLECAJĄ,  
BO  ŚWIĄTECZNE SMAKI ZNAJĄ! 

Święta Bożego Narodzenia to czas dobrych życzeń, 
spotkań rodzinnych, ciepłej atmosfery, miłości 
i spokoju. Ale nie tylko… Święta to także festiwal 
smaków! Mamy dla was kilka wyjątkowych przepisów, 
które polecają „Johanki” ze Świniowic.  

 CIASTECZKA ZE SKWAREK 

Po świniobiciu przeważnie przed świyntami 

Boły w komorze garce ze wyskwarzonymi szpyrkami 

Z tych szpyrek pyszne ciastka pieczono 

I zaroz opowiem jak je robiono: 

- Trza zemleć ćwierćlitrok szpyrek wytopionych 

- na miska wsypać pół kilo mąki przesionej 

- Dodać 8 łyżek cukru miałkiego, 

- Wbić 2 jajka i nie zapomnieć cukru wanilowego 

Wartko z tego ciasto zagniyść do kupy, 

Nie wyrabiać tak długo, jak nudle do zupy. 

Na godzinka wyniyść do chodnyj komory, 

A potym przez maszynka robić różne wzory. 

Take ciasteczka upieczone w piekaroku na złoto,  

chrupiące, pachnące kożdy zjy z ochotą. 

Na choince tyż se takowe wiyszało, 

A po świyntach z chyncią zjadało. 

Przepis Pani B.S. z Pilchowic

 SPRYTNY SPOSÓB NA KARPIA 

Wstępne przygotowanie: wypatroszyć rybę, sparzyć skórę 
wrzątkiem (po stronie łusek), oczyścić, wypłukać, pokroić 
na kawałki, zasolić, odstawić do lodówki na ok. 12 godzin. 
Ponownie wypłukać, osuszyć i zamrozić. Dzięki sparzeniu 
i wymrożeniu – likwidujemy posmak szlamu! 

Przed wigilią: odmrozić, dodać dużą ilość soku z cytryny, 
sól i pieprz. Panierować w roztrzepanym jajku, obtoczyć 
w bułce tartej z mąką. Dużą blachę posmarować olejem, 
poukładać karpia (na każdy kawałek można dodać 
odrobinę masła do smaku) i piec do 40 min. w pierniku 
(180 – 200°C). 

Przepis ratuje nas przed długim staniem nad patelnią 
i przewracaniem karpia na drugą stronę. Poza tym –
wersja z piekarnika jest mniej tłusta, a więc zdecydowanie
zdrowsza.  

Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową 
www.twg-kurier.pl, na której znajdziecie jeszcze dwa 
przepisy Johanek. Gosia poleca Wam piernik 
staropolski dojrzewający z bakaliami, a Teresa –
makówki.  

Smacznego! 
 

Kiermasz zorganizowała Grupa Rowerowa przy wsparciu 
licznych współorganizatorów i sponsorów. Organizatorzy 
dziękują wszystkim za pomoc.  

Tydzień później – 10 grudnia – odbył się Jarmark 
Adwentowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
Zdjęcia na www.gok-tworog.pl.  

Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym. 
Podobnie jak rok temu jarmark połączono z mikołajkami, 
dlatego nie mogło zabraknąć Świętego z prezentami!  
To on, jako honorowy gość, oficjalnie otworzył imprezę 
przecinając symboliczną wstęgę. To on rozdawał prezenty 
i on musiał się tłumaczyć ciekawskim maluchom, gdzie się 
podziały jego renifery? Na szczęście dla św. Mikołaja, 
dzieci zadowoliły się przejażdżkami bryczką prowadzoną 
przez konie, w której siedział Święty.  W programie znalazł 
się także występ orkiestry dętej, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, punkty gastronomiczne oraz stragany  
z rękodziełem. Impreza odbyła się pod gołym niebem, 
które tego dnia nie kaprysiło. W jaki sposób organizatorzy 
załatwili idealną pogodę? To pozostaje tajemnicą…  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

BARBÓRKA W PRZEDSZKOLU 

„Barbórka” obchodzona 4 grudnia na cześć św. 
Barbary patronki górników to dzień, który wszystkim 
przypomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi pod 
ziemią. Dzień Górnika to jedna z wielu uroczystości, 
która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
Gminnego Przedszkola w Tworogu.  

W przedszkolu do pielęgnowania śląskich tradycji 
przywiązuje się dużą wagę. Ten ważny dla każdego 
górnika dzień, uroczyście świętowaliśmy  
1 grudnia. Zaproszonych górników, ubranych w galowe 
mundury, przedszkolaki powitały specjalnym programem 
artystycznym. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
zaprezentowały swoje umiejętności, recytując, tańcząc  
i śpiewając.  

Każdy przedszkolak w ramach podziękowań za miłe 
przywitanie i występy otrzymał od zaproszonych gości 
słodką niespodziankę. A na pamiątkę pobytu 
w przedszkolu, na ręce nauczycielek Górnicy przekazali 
pamiątkową lampkę wykonaną z węgla. Na zakończenie 
odwiedzili sale i opowiadali o swojej ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy. Dzieci z uwagą słuchały. 
Kultywowanie tradycji górniczych  przybliża dzieciom trud 
górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich, 
każdego dnia, kiedy zjeżdżają do ciemnych korytarzy 
wydobywając nasz narodowy skarb.  Dzięki takim 
spotkaniom dzieci nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą 
się dziękować i szanować trud oraz pracę w różnych 
zawodach. 

     Anna Arendarska

GÓRNICY DZIĘKUJĄ I ŚWIĘTUJĄ 

4 grudnia spod budynku GOK-u wyruszył  tradycyjny 
pochód górniczy, który udał się do kościoła parafialnego. 
Tego dnia górnicy modlili się za zmarłych kolegów 
i dziękowali za opiekę patronki – św. Barbary. Po mszy św. 
odbywała się biesiada górnicza. Wszystkim górnikom 
z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia!  

MIKOŁAJKI W NOWEJ WSI 
TWOROSKIEJ 

5 grudnia w Budynku Wielofunkcyjnym w Nowej Wsi 
Tworoskiej odbyło się zorganizowane przez sołtysa  
i radę sołecką spotkanie mikołajkowe. Zaczęło się od 
wspólnych zabaw, śpiewów, tańców i rymowanek  
z aktorami, którzy wcielili się w role dwójki dzieci 
wyczekujących zimy i św. Mikołaja. W oczekiwania na 
przybycie białobrodego zaangażowały się wszystkie dzieci 
obecne na sali zapewniając, że były bardzo grzeczne.  
W końcu usłyszały dźwięk dzwonków,  
a w drzwiach stanął długo wyczekiwany gość, który rozdał 
upominki. Zdjęcia na www.twg-kurier.pl  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele uczniów 
klas I-III z ZSP w Boruszowicach z nauczycielem p. Iloną 
Pella-Bok oraz ze ZSP w Wojsce z nauczycielem 
p. Grażyną Nierychło. W ramach projektu uczniom 
poszczególnych klas I-III zostały przydzielone zadania. 
Uczniowie klas pierwszych tworzyli wraz z zaproszonymi 
gośćmi ozdoby choinkowe, zadaniem klas drugich było 
przystrojenie wieńców adwentowych (w tej części udział 
wzięli również zaproszeni uczniowie), klasy trzecie 
zajmowały się przystrojeniem pierniczków, które upiekła 
dla nas Pani Brygida Rekus. Przygotowane wspólnie 
piękne wieńce adwentowe goście zabrali ze sobą na 
pamiątkę. Uczniowie w grupach tworzyli ponadto ozdoby 
świąteczne z orzechów, szyszek, suszonych pomarańczy, 
kasztanów, itp. Na zakończenie odbyło się wspólne 
kolędowanie. Projekt przeprowadziła Anna Lipka-Zanozik –
nauczyciel języka niemieckiego.  

W SZALONYCH RYTMACH  
PO NIEMIECKU  

29 listopada 2017 roku odbył się już VI Międzygminny 
Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w ZSP w 
Boruszowicach. W tym roku uczestnicy klas starszych mieli 
za zadanie wykonanie piosenki z repertuaru zespołu lub 
wokalisty z lat 60., 70. lub 80. Nie zabrakło takich utworów 
jak: „Mamma Mia”, „Felicita”, „Najtrudniejszy pierwszy 
krok” czy „Takie ładne oczy”. Konkurs zorganizowała już 
po raz szósty nauczycielka języka niemieckiego Ilona 
Pella-Bok, a odbył się dzięki Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego  
w Tworogu.  Swój udział zgłosiły szkoły: SP w Tworogu, 
ZSP w Wojsce, ZS w Krupskim Młynie, ZSP w Miedarach, 
ZSP nr  2 w Tarnowskich Górach  i ZSP w Boruszowicach.  
– Serdecznie dziękuję Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego  
w Tworogu, zwłaszcza p. Bertoldowi Kubitza za finansowe 
wsparcie udzielone naszej szkole w realizacji konkursu. 
Gorące podziękowania składam  także wszystkim 
nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów oraz  
p. Joannie Klajnowskiej-Pełka (jury), i p. Elwirze Ecler 
(jury) Do zobaczenia znowu za rok! – mówi organizatorka. 
    

Foto. Warsztaty promujące naukę języka niemieckiego to nie tylko 
wspólne kolędowanie, ale także czas na słodkie pierniki!  

Szczegóły imprezy wraz z programem wkrótce na:  

www.gok-tworog.pl  
 

Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach: 
Klasy młodsze kl.I-III: I miejsce – Wiktoria Gryc  (ZSP 
Miedary); II miejsce – Zespół „Zwerge” oraz Hanna 
Tomczyk (ZSP Boruszowice); III miejsce – Agnieszka 
Szkolik (ZSP Wojska). Klasy starsze IV-VII: I miejsce – 
Oliver Kucznik (ZSP Boruszowice); I miejsce – Sara 
Szumiał  i Maciej Jaruszowiec (ZSP Boruszowice);  
II miejsce – Oliwia Łopata (ZS Krupski Młyn); III miejsce –   
Olivia Grzybek, Jasmin Kaschuba, Dawid Kaminiorz, 
Szymon Niesiołowski (ZSP Wojska); III miejsce – 
Aleksandra Hanysek- ZSP Miedary. 

PROJEKT „DEZEMBERTRÄUME – 
KOCH UND BASTELWORKSHOP” 

28 listopada w SP w Tworogu dzięki Towarzystwu 
Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa 
Śląskiego w Raciborzu i DFK w Tworogu, odbyły się 
warsztaty w ramach projektu „Dezemberträume – Koch 
und Bastelworkshop”. Projekt był skierowany do uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej, ich rodziców oraz członków 
lokalnie działającego koła mniejszości niemieckiej  
w Tworogu. Celem projektu było m.in. motywowanie 
uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez wspólne 
śpiewanie kolęd oraz pieśni ludowych, zdobienie wieńców 
adwentowych, a także ozdób świątecznych. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
SMOG TO NIE POSTAĆ Z BAJKI. 
ZEJDŹ Z KANAPY! 

Tak brzmiał tytuł prezentacji Patryka Białasa  
z Katowickiego Alarmu Smogowego, którą mieliśmy 
okazję zobaczyć 8 listopada podczas Dnia Edukacji 
Ekologicznej. Wracamy do tego wydarzenia, bo temat 
jeszcze długo będzie nas dotyczyć. Poziom 
zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju, czyni nas 
pod tym względem liderem w Europie. Rybnik, 
Katowice, Zabrze, Kraków – to miasta, które 
znajdziemy na liście najbardziej zanieczyszczonych na 
naszym kontynencie. Nie ma czego gratulować. Jest za 
to co robić. Od czego zacząć? Od swoich 
przyzwyczajeń…  

Czym jest smog?  
Na początek kilka wyjaśnień. Czym jest smog? Samo 
słowo pochodzi z języka angielskiego. Powstało ze zbitki 
dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła). Mówić krótko, smog 
to trująca mgła, która powstaje w wyniku działalności 
człowieka. Skąd się bierze trująca mgła? W jaki sposób ją 
tworzymy? Do źródeł emisji pyłu PM10 zaliczamy rolnictwo 
(4%), energetykę (9%), transport drogowy (10%), przemysł 
(17%) i tzw. niska emisja (52%). Pył zawieszony (PM10  
i PM2,5) uszkadza płuca, podnosi ciśnienie krwi, zwęża 
naczynia krwionośne i drogi oddechowe, zwiększa ryzyko 
zawału serca i udaru mózgu, przenika do organizmu płodu 
i zaburza jego rozwój, może być rakotwórczy. Co jeszcze 
wdychamy? Lotne zanieczyszczenia organiczne (WWA), 
np. benzen (C6H6) czy benzo(a)piren (C20H12), które 
zwiększają ryzyko raka.  

 

Od 1 września tego roku obowiązuje uchwała 
antysmogowa dla województwa śląskiego, która zakazuje 
stosowania węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów 
oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Uchwała 
wskazuje również na rodzaj urządzeń grzewczych 
dopuszczalnych do stosowania. Kotły, piece węglowe, czy 
kominki muszą spełniać normy emisyjne. Stosowanie się 
do postanowień uchwały to jeden ze sposób aktywnej 
walki ze smogiem. Szerzej na ten temat pisaliśmy 
w październikowym wydaniu „TWG Kuriera”. Zachęcamy 
was do pogłębienia wiedzy na ten temat. Polecamy stronę 
www.powietrze.slaskie.pl 

 

Według prawa UE normy dla stężeń średnio-dobowych 
PM10 mogą być przekroczone nie więcej niż 35 dni  
w roku. Tymczasem w wielu miastach Polski roczny limit 
dni z przekroczeniem norm pyłu PM10 w 2017 r. został 
wyczerpany już w lutym! Na tej liście znajdują się m.in.: 
Kraków, Wodzisław Śląski, Zabrze, Katowice, Rybnik, 
Gliwice.   

Bądźmy EKO! 
Czym palimy i w czym to robimy – nie jest obojętne! 

 

Smog karmi się śmieciami – nie spalaj ich!  
O tym, że palenie śmieci jest wykroczeniem – wiemy od
dawna. Nadal jednak pokutuje nieuzasadnione 
przekonanie, że spalanie śmieci to oszczędność. Bo po co 
wydawać pieniądze na surowiec opałowy i wywóz 
odpadów, skoro można je spalić?  Niestety, oszczędność 
jest tylko pozorna. Wydajność energetyczna spalania 
nieposegregowanych śmieci jest niewielka, 
a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Podczas 
spalania odpadów w paleniskach domowych jest 
emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas 
spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.
Przypominamy, że w myśl artykułu 71 ustawy o odpadach 
który brzmi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami 
odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny, która 
maksymalnie może wynieść nawet 5 tys. złotych.  

Tworogowski Alarm Smogowy?  

Dlaczego nie! Patryk Białas zachęcał słuchaczy do 
aktywnej postawy i tytułowego zejścia z kanapy. My 
dołączmy się do apelu. Nie bądźcie obojętni. Stan 
powietrza zależy od nas i naszych decyzji podejmowanych 
dziś.  

Grafiki dołączone do artykułu pochodzą z prezentacji Patryka Białasa.  

 

Foto. Emisja pyłów z domowych kominów. Spalanie śmieci w domowych 
kotłowniach to najgorsza decyzja jaką możesz podjąć. W ten sposób 

produkujesz truciznę. Nie wierzysz? Sprawdź sam korzystając  
z kalkulatora niskiej emisji na stronie www.kalkulator.misja-emisja.pl 
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„MNIAMI” ZAPRASZA! 

W naszej diecie często brakuje wielu składników m.in. 
warzyw, owoców, kasz, ryb. Prawie jedna czwarta polskich 
dzieci regularnie pije słodkie napoje. Do spożywania 
chipsów lub słodyczy między posiłkami przyznaje się aż 
72% ankietowanych (badania CBOS). Wniosek? Źle się 
odżywiamy i nieumiejętnie łączymy produkty podczas 
posiłków, co utrudnia trawienie i powoduje dużo 
problemów zdrowotnych! Pora powiedzieć STOP złym 
nawykom. Przyłącz się do nas i bądź przykładem dla 
swojego dziecka! Nie wiesz od czego zacząć? My wiemy 
i powiemy! Już wkrótce w Przedszkolu Ekologicznym 
„MNIAMI” w Strzybnicy odbędą się warsztaty kulinarne 
dla rodziców i dzieci. 

 

We wtorek  28  listopada, włączając się w obchody 
Światowego Dnia Praw Dziecka, zorganizowaliśmy 
konkurs wiedzy o „Prawach i obowiązkach dziecka, ucznia, 
człowieka  i obywatela RP”. Tego dnia również  
i z radiowęzła szkolnego można było usłyszeć jakie są 
Prawa Człowieka. W środę 29 listopada odbyły się  
warsztaty „STOP dla ryzyka”, w których brała udział cała 
społeczność szkolna. Zajęcia warsztatowe poprowadzone 
były przez terapeutów ze Stowarzyszenia Pomocy 
Uzależnionym i Ich Bliskim „FALOCHRON”.  

Organizatorem akcji jest pedagog szkolny Hanna Penz 
przy współpracy z A. Rainer, I.Pilc, M. Gowin 

 

Zapraszamy 19 stycznia do naszej placówki. O godz. 
16.30 spotkacie się z dietetykiem
i żywieniowcem, specjalistą promocji zdrowia –
mgr Krystyną Dajką, autorką książki „Post Daniela 
z uzdrawiającą dietą dr Ewy Dąbrowskiej”. Będzie mowa 
o zdrowej diecie od najmłodszych lat, świadomym 
dobieraniu składników i wpływie jaki mają na nasze ciało. 
Dowiecie się od czego zacząć, dlaczego warto i jak robić 
to z „głową”.  Wciąż pokutuje mit, że zdrowe jedzenie jest 
czasochłonne i trudne w przygotowaniu – obalimy go! 
Pokażemy wam kilka prostych sposobów na smaczne 
i zdrowe przekąski na słodko i słono, które możecie 
przygotować z wspólnie z dzieckiem. Na koniec 
niespodzianka! Dla mieszkańców Gminy Tworóg 
przygotowano promocyjną cenę – tylko 5 zł! 
Wystarczy się zapisać. Nie czekajcie, ilość miejsc 
ograniczona.  

Zapisy  do 12.01.2018 r. pod numerem tel. 603 135 876.  
Do zobaczenia! 

R            E            K            L            A            M            A EKOLOGII CIĄG DALSZY… 

Ochrona środowiska to nie tylko potrzeba, ale także 
konieczność. Szkoła Podstawowa w Tworogu od dawna 
propaguje wśród uczniów działalność proekologiczną  
i prozdrowotną. Tego typu inicjatywy podjęła także  
9 listopada.  

W tym dniu wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział  
w projekcji filmu edukacyjnego poświęconego tematowi 
segregacji śmieci na terenie naszej gminy. Następnie 
odbyło się głosowanie na najlepszą pracę plastyczną 
poświęconą tematyce zanieczyszczenia powietrza na 
terenie Śląska. Wystawa prac i podobne zajęcia 
przeprowadzone zostaną w Brynku, a następnie  
w pozostałych szkołach naszej gminy.  

Izabela Piecuch 

„STOP DLA RYZYKA” 

W dniach 27, 28, 29  listopada 2017 r. tradycyjnie, jak co 
roku, w ramach organizowanych dni z profilaktyką, w tym 
roku pod hasłem „STOP dla ryzyka" wiele się działo  
w murach Szkoły Podstawowej w Tworogu z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Brynku. Wchodząc do szkoły, już od 
progu można było zauważyć, co przez najbliższe trzy dni 
będzie czekało na uczniów. Na korytarzach pojawiły się 
gazetki tematycznie związane z hasłem przewodnim, a na 
drzwiach każdej z klas zostały umieszczone plakaty 
wykonane przez każdą z klas na temat " STOP  Agresji, 
Przemocy i Wulgaryzmom". 

27 listopada odbył się Szkolny Dzień Bez Agresji, 
Przemocy i Wulgaryzmów. W tym dniu zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele włączając się do akcji przyszli ubrani do 
szkoły na niebiesko, odbył się też apel poświęcony właśnie 
agresji, przemocy i wulgaryzmom.  
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 JABŁUSZKO PEŁNE SNU…  
I WITAMIN 

W słowach starej piosenki magia i wielka mądrość,  
a w jabłkach zgromadzone witaminy i zdrowie. Wszystko to 
sprawia, że jabłka na stałe zagościły w polskich 
jadłospisach, a my wiedząc o tym, w czwartek 2 listopada, 
obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Tworogu, już po 
raz czwarty, „Dzień Jabłuszka”.  

polskich jabłek. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom i babciom za zaangażowanie w przygotowaniu 
tej akcji. 

Opiekun akcji Izabela Piecuch

 

R            E            K            L            A            M            A 

Podobnie jak w ubiegłym roku, podczas tego 
przedsięwzięcia dzieci miały okazję skosztować 
przepysznych wypieków oraz konfitur przygotowanych z 
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R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Energia i witalność jakiej mogą pozazdrościć dwudziestolatkowie – 
tacy są seniorzy z gminy Tworóg! Projekt „Wszyscy razem” udowodnił,  

że osoby 50+ to potencjał, którego nie można marnować. 

Foto. Jarmark Adwentowy w Kotach! Ale się działo!  
Przeczytajcie o tym w dziale „Kulturalnie”.  Foto. Barbórka w Gminnym Przedszkolu w Tworogu to prawdziwe święto, 

a honorowymi gośćmi są oczywiście górnicy z naszej gminy. O 
wydarzeniu przeczytacie w dziale „Kulturalnie”. A poniżej również dzieci  
z Tworoga tym razem w wyjątkowym towarzystwie. Co w przedszkolu 

robił Krecik? Odpowiedź na str. 6.  

Facebook.com 

Foto. 17 listopada gościem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
był uczestnik programu „MasterChef” – Mateusz Güncel. Jak widać wizyta 

wywołała szczerą radość! O wydarzeniu piszemy na str. 5.   


