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Nr 117 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 
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R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

FESTYNOWY NIEZBĘDNIK 
Rusza sezon imprez plenerowych. Poniżej podajemy 
daty imprez plenerowych w poszczególnych 
sołectwach.  

 15.06 – Piknik na kocu (Tworóg, GOK)   

 23.06 – festyn sołecki w Brynku  
(Dworek Myśliwski) 

 30.06 – 1.07 – DNI TWOROGA  
(Tworóg, plac obok Urzędu Gminy) 

 7.07 – festyn sołecki w Mikołesce 

 14.07 – Święto Pieczenia Chleba w 
Świniowicach 

 4.08 – festyn sołecki w Kotach 

 25-26.08 – Dożynki w Wojsce  

 

Udanej zabawy! 

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Nadal zachęcamy do włączenia się w dzieło tworzenia 
Izby Pamięci w pomieszczeniach najstarszego 
budynku gminy – w szpitolu. Miejsce ma służyć 
gromadzeniu i udostępnianiu eksponatów związanych 
z historią gminy i kulturą regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu. 
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 „DYCHA” UZALEŻNIA! 

Tym razem nie było błota i deszczu. Świeciło piękne, 
wiosenne słońce. „Tworogowska Dycha po trowie” 
znów przyciągnęła ok. 400 biegaczy, wśród których 
pokaźną grupę stanowiły dzieci! Tegoroczna edycja 
odbyła się 12 maja.  

W tym roku to najmłodsi sportowcy otwarli zawody. 
Startowali w kilku kategoriach wiekowych. Niektórzy 
przejechali 100 km, by wziąć w nich udział. Gdy już zdobyli 
upragnione medale, kibicowali rodzicom. Główny bieg, 
tytułową „Dychę” najszybciej pokonał Łukasz Grajcar, który 
startował w Tworogu po raz czwarty, a zwyciężył trzeci raz! 
– Na starcie pojawiło się wiele znajomych twarzy. To miłe 
uczucie i znak, że ludzie wracają, że podoba im się  
w Tworogu – mówi jeden z koordynatorów biegu, Piotr 
Gwóźdź. Na trasie można było spotkać m.in. zawodników 
z Myszkowa, Gliwic, Krupskiego Młyna, Kalet, Piekar 
Śląskich, Lublińca, Częstochowy, Opola i oczywiście  
z terenu gminy Tworóg. Startowali mieszkańcy Tworoga, 
Boruszowic, Hanuska, Brynka, Nowej Wsi Tworoskiej  
i Kotów. Najszybszy okazał się Krzysztof Kandzia  
z Tworoga, tuż za nim na mecie pojawił się Przemysław 
Sałapata z Hanuska, a trzecim najszybszym mieszkańcem 
gminy został Miłosz Bochenek z Tworoga. Gratulujemy! Na 
mecie czekały medale, nagrody, punkty gastronomiczne  
i atrakcje dla dzieci. Po raz kolejny sportowcy wsparli 
szczytny cel.  

Poniżej karykatura autorstwa Jolanty Warzechy, 
instruktorki warsztatów plastycznych w GOK-u ilustrująca  
wójta podczas „dychy”. Uchwyciła podobieństwo?  

 

HOBBYSTA 

 Foto. Bieg w Tworogu – dla wytrzymałych, potrafiących walczyć ze 
zmęczeniem, ale też ludzi o wielkim sercu. Imprezie towarzyszył kiermasz 

dla Mai Rachwalskiej z Kotów. Jej uśmiech to chyba najlepsze 
podziękowania za Wasze wsparcie.  

Imprezę koordynowali: Piotr Gwóźdź, Artur Konfederak 
i Adrian Król, do których w tym roku dołączył Krzysztof 
Kandzia. Współorganizatorami wydarzenia był Urząd 
Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. – Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
pomoc, bez której nie dalibyśmy rady zorganizować 
imprezy na takim poziomie. Słowa podziękowania 
kierujemy także w stronę licznych sponsorów. To im 
zawdzięczamy atrakcyjne nagrody, które z pewnością 
znacząco podniosły atrakcyjność wydarzenia – podkreśla 
Piotr Gwóźdź.  

Głównym sponsorem była firma Gaz-System 
(www.gaz-system.pl), pełną listę sponsorów znajdziecie 
na stronie Urzędu Gminy www.tworog.pl.   

Podczas „Dychy” odbył się jak zawsze kolorowy „Kiermasz 
Majeczki”. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na 
rehabilitację Mai Rachwalskiej z Kotów, u której 
zdiagnozowano zespół Retta. Rodzice i Maja gorąco 
dziękują za okazane wsparcie.  

W biegu także wziął udział nasz wójt. – To była 
przyjemność! Za rok będziemy biec już po raz piąty. Czeka 
nas pierwszy jubileusz „dychy”. Nie byłoby tego, gdyby nie 
zaangażowanie organizatorów i wsparcie sponsorów. 
Jestem za to bardzo wdzięczny – mówi Eugeniusz 
Gwóźdź. 
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Z SERCEM NA START,  
CZYLI BIEG CHARYTATYWNY  
W KOTACH 

4 sierpnia w Kotach odbędzie się festyn rodzinny.  
W ramach imprezy organizatorzy (Sołtys i Rada Sołecka  
w Kotach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu) 
przewidzieli marsz nordic walking i bieg charytatywny dla 
Karoliny. Zawody rozpoczną się w samo południe na 
boisku „Orzeł Koty”. To kolejna inicjatywa Kotów mająca 
na celu wsparcie niepełnosprawnego mieszkańca 
sołectwa. I tym razem organizatorzy liczą na Wasze dobre 
serca! – W tym roku postanowiliśmy 
zorganizować charytatywny bieg i marsz nordic walking dla 
Karoliny. Jest to dla nas kolejne wyzwanie. Nigdy 
wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia i potrzebujemy 
wsparcia duchowego i finansowego. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do pomocy oraz udziału we 
wspomnianych zawodach – mówi sołtys Kotów, Adam 
Wandzik. Zapisy i regulamin  znajduje się na: 
www.zmierzymyczas.pl. Informacje także na 
stronie www.facebook.com/charytatywnybiegimarsz. 
Trasa biegu prowadzić będzie leśnymi ścieżkami 
Nadleśnictwa Brynek, a długość trasy to zaledwie  
6 kilometrów.  Po biegu odbędzie się Festyn Rodzinny.  

Karolina jest mieszkanką Kotów ma 16 lat. W wieku 2 lat 
stwierdzono u niej opóźnienie rozwoju psychoruchowego  
z cechami dysmorfii oraz podejrzenie wady rozwojowej 
OUN z grupy zaburzeń migracji neuronalnej. Po 
wykonaniu dodatkowych badań u dziewczynki 
zdiagnozowano autyzm głęboki. Dodatkowo ma orzeczoną 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, 
encefalopatię i dużą wadę wzroku. Nie potrafi poruszać się 
samodzielnie dlatego potrzebna jest dla niej kosztowna 
rehabilitacja.  

PO RAZ DRUGI ŚPIEWAMY  
W KOSZĘCINIE… 

22 maja zespół wokalno-instrumentalny Szkoły 
Podstawowej w Tworogu – „Kamratki” brał udział  
w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”  
im. prof. Adolfa Dygacza. Eliminacje odbyły się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. „Kamratki” 
wykonały wiązankę pieśni górniczych. Z wielką radością 
informujemy, że zespół wziął udział w finale „Śląskiego 
Śpiewania” w Koszęcinie, który odbył się 8 czerwca.  
 

ZAPRASZAMY NA 

FESTYN W BRYNKU 
sobota, 23 czerwiec  

godz. 16.30 

W PROGRAMIE: 

godz. 17  

– policyjna maskotka Sznupek oraz 

policjanci,  

– konkursy dla dzieci i dorosłych, 

od godz. 18  

– gry i zabawy z GOK-iem 

– straż pożarna z Tworoga,  

– lodowy poczęstunek  

całości poprowadzi zespół Diapson 
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GALA FINAŁOWA MARKI 
LOKALNEJ 

16 maja w Pawonkowie odbyła się Gala Finałowa 
rozdania Certyfikatów MARKI LOKALNEJ w konkursie 
„Pomysł na produkt lokalny”. Konkurs został 
zorganizowany w ramach projektu współpracy 
realizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Leśna 
Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie 
granica”. Celem konkursu było wyłonienie grupy 
najlepszych produktów i usług z obszaru dwóch 
partnerskich Lokalnych Grup Działania, które dzięki 
swoim walorom jakościowym i użytkowym będą 
kreatorem marki lokalnej. Do Pawonkowa w tym dniu 
przybyli zwycięzcy i laureaci konkursu, członkowie 
Jury, przedstawiciele partnerskich LGD oraz  władze 
samorządowe gmin laureatów konkursu. 

Galę poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”  Piotr Leksy  
i Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie granica” 
Jerzy Jóźwik. Komisja konkursowa pod przewodnictwem 
Pana Arkadiusza Rybaka, dyrektora Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, wyłoniła 29 laureatów 
w trzech kategoriach konkursowych (w tym cztery produkty 
z terenu gminy Tworóg, listę laureatów znajdziecie na 
stronie www.lesnakrainalgd.pl). Galę uświetnił koncert  
w wykonaniu Weroniki Gaidy (harfa) i Barbary Lamers 
(flet). Organizatorzy dziękują wszystkim osobom  
i instytucjom za liczne przybycie i udział w Gali finałowej.  
Zgodnie z obietnicą, kolejne kolumny „TWG Kuriera” 
poświęcamy na pozostałe produkty z gminy Tworóg, które 
zostały wyróżnione w konkursie. Koniecznie je poznajcie! 
W kategorii: produkt spożywczy z terenu LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” za najlepsze uznane zostały 
 „Połomskie Sery Zagrodowe”  Bernadety Kubackiej. 
Wśród laureatów w tej kategorii znalazł się również „Chleb 
mieszany pszenno-żytni „Chleb z Tworoga” produkowany 
przez GS Tworóg. 

POPROSZĘ CHLEB  
Z TWOROGA… 

W wielu domach na terenie gminy dzień zaczyna się 
w ten sam sposób. Od zakupów w „GS-sie”. Z piekarni 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” nie 
wypada wręcz wychodzić bez świeżutkiego, 
pachnącego, chrupiącego i jeszcze ciepłego chleba 
z Tworoga. Właśnie ten produkt jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych z terenu naszej gminy.
Znany jest w sąsiednich powiatach, a nawet w woj. 
opolskim! Jego walory zostały docenione w konkursie 
„Pomysł na produkt lokalny”. To świetna okazja, by 
przypomnieć jak powstaje. 

POD LUPĄ 

 Foto. Wyróżnione godłem MARKI LOKALNEJ produkty i usługi, spełniają 
wszystkie standardy i polecane są osobom z obszaru kraju i zagranicy 

jako wzorcowe z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania. Laureaci mogą 
posługiwać się marką w kampaniach reklamowych i materiałach 

promocyjnych. Na zdjęciu Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”  Piotr Leksy i Przewodniczący Zarządu LGD 

„Brynica to nie granica” Jerzy Jóźwik podczas gali finałowej. 

Foto. W latach 60. i 70. GS oferował usługę wypieku. Wiele osób do dziś 
pamięta czasy, kiedy  chodziło się z podpisaną blachą i piekło w piekarni 

własne ciasta. Dziś każdy posiada własny piekarnik, ale niejedna 
gospodyni z łezką w oku wspomina tę niepowtarzalną okazję, by w 

centrum miejscowości spotkać się z koleżanką pod piekarnią, pogadać, 
zapytać co piecze, a może nawet pochwalić się swoim ciastem… 

Zacznijmy od małej podróży w czasie. Dzięki niej 
zrozumiecie dlaczego chleb z Tworoga nazywany jest 
„tradycyjnym”. W okresie międzywojennym na terenie 
Tworoga funkcjonowały trzy piekarnie: u Bambynka 
(wcześniej Kaczmarczyka) – naprzeciwko kościoła 
parafialnego, dzisiaj znajduje się w tym miejscu punkt 
apteczny; u Ziory – budynek obok Banku Spółdzielczego 
w Tworogu oraz piekarnia u Nowaka – dzisiaj w tym 
miejscu funkcjonuje tworoska piekarnia Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia powstała 
po II wojnie światowej, w 1946 r. Od tego momentu 
zaczyna się nowy rozdział w historii miejscowego 
piekarnictwa. Spółdzielnia w bardzo świadomy sposób, 
w imię integracji gospodarczej „wchłania” prywatnych 
przedsiębiorców. Dysponuje ogromnym potencjałem 
w postaci doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, co 
przekłada się na znakomite produkty. Kto wymyślił 
recepturę słynnego chleba? Dziś trudno dociec. 
Z pewnością jest to zasługa pierwszych piekarzy 
zatrudnionych w Spółdzielni. Receptura została stworzona 
zgodnie z obowiązującymi normami, określono proporcje, 
sposób produkcji, warunki wypieku. Opracowany wówczas 
przepis został zarejestrowany i obowiązuje do dziś. 
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Na czym polega wyjątkowość serów z Połomii? Nie od dziś 
wiadomo, że dobry produkt, to świeży produkt. W Połomii 
sery sprzedaje wytwórca, który produkuje je 
z niepasteryzowanego mleka „prosto od krowy”, w dodatku 
własnej krowy… – Nasze sery charakteryzują się 
oryginalnym smakiem i aromatem, gdyż wytwarzamy je 
z mleka świeżego, tuż po udoju, kiedy jeszcze posiada 
wszystkie walory zdrowotne i smakowe, z mleka 
niewymęczonego transportem, przepompowywaniem 
i chłodzeniem. Wszystkie dodatki jakich używamy są 
naturalne, a jedynym środkiem przedłużającym trwałość 
produktów jest sól – mówi Bernadeta Kubacka. Warunki 
produkcji gwarantują wysoką jakość i świeżość serów. 
Smak natomiast to efekt wielu eksperymentów. Pani 
Bernadeta wciąż się uczy, bierze udział w szkoleniach, 
czyta fachową literaturę, rozmawia z bardziej 
doświadczonymi serowarami i udoskonala swój warsztat. 
Sery produkuje ręcznie, czerpiąc z rodzinnej tradycji. 
Musicie ich skosztować!  

Gospodarstwo oferuje m.in. sery kopalnioki, czyli białe 
„puszki śmierdziuszki”; kremowe, idealne do smarowania 
pieczywa serki Bajka; obtaczane w ziołach „Połomki”; sery:
podpuszczkowy z wędzoną papryką, z ziołami, 
z czarnuszką, z kozieradką, z czosnkiem; sery 
długodojrzewające i twarogi. Do ulubionych produktów 
gospodyni należy ser długodojrzewający z niebieską 
pleśnią. 

W ofercie gospodarstwa znajdują się nie tylko sery, ale 
także swojskie jogurty i mleko. Sklepik znajduje się 
obok gospodarstwa, przy ul. Słonecznej 39 w Połomii 
(czynny: czwartki od 15.00-19.00, piątki 8.00-12.00, 
soboty 8.00-12.00 i we wszystkie pozostałe dni 
tygodnia po uzgodnieniu telefonicznym). Aktualną
ofertę znajdziecie na profilu FB wpisując: połomskie sery 
zagrodowe. 
 

– Nasz chleb pieczemy od kilkudziesięciu lat według tej 
samej receptury, na tradycyjnym zakwasie z mąki żytniej, 
nie używając zbędnych polepszaczy w celu uzyskania 
większej objętości pieczywa – mówi Prezes Zarządu, 
Paweł Plasa. Proces produkcyjny rozpoczyna się od 
wymieszania surowców na ciasto. Piekarze ręcznie ważą  
i formują bochenki, potem wkładają je do słomkowych 
koszyczków, w których leżakują do wyrośnięcia. Kolejny 
krok to obracanie ciasta w słomiankach. Bochenki są 
zwilżane wodą (ten zabieg gwarantuje uzyskanie waszej 
ulubionej błyszczącej, chrupiącej skórki!). Następnie 
chleby trafiają do pieca piekarniczego. Najpierw do tzw. 
niższej komory zapiekowej, a po przypieczeniu do wyższej 
komory pieca piekarniczego i stąd otrzymuje się produkt 
finalny.  

Dziś GS „Samopomoc Chłopska” posiada ok. 50 
odbiorców chleba nie tylko z gminy Tworóg, ale także 
wielu zakątków powiatu tarnogórskiego, gliwickiego,  
a nawet woj. opolskiego! Produkowany jest w trzech 
piekarniach (Tworóg, Krupski Młyn i Wojska)  
w tradycyjnych piecach piekarniczych, opalanych węglem, 
w komorach wypiekowych wyłożonych tradycyjnymi 
płytami szamotowymi. W tej kwestii nie zmieniło się nic od 
stu lat! – Piece są ciągle eksploatowane, dlatego 
modernizacje są oczywiście konieczne. Spółdzielnia dąży 
do ograniczenia niskiej emisji poprzez zmianę sposobu 
ogrzewania pieca piekarniczego. Nie ingerujemy jednak  
w technologię wypieku, wszystko odbywa się zgodnie  
z tradycją. Bardzo tego pilnujemy – zaznacza członek 
zarządu i główny księgowy, Elwira Kukowka. Doskonały 
wypiek to jednak nie tylko piec i składniki. Potrzebny jest 
jeszcze fachowiec, który wie, jak z tego zasobu 
skorzystać. – 90 procent naszej załogi, to osoby, które  
u nas odbywały praktyczną naukę zawodu i po ukończeniu 
szkoły zawodowej zdając egzamin, otrzymały świadectwo 
czeladnika w zawodzie: piekarz. Ciągłość tradycji, 
przekazanie wiedzy i doświadczenia kolejnym pokoleniom, 
są dla nas niezwykle ważne – podkreśla prezes Zarządu.  

NIEBO W GĘBIE! 

– Przepyszne! Uwielbiam! Ricotta to niebo w ustach. 
Delikatniejszej i subtelniejszej nigdy nie jadłam! – To 
tylko niektóre z pochlebnych opinii o połomskich 
serach zagrodowych. Nic dziwnego, że produkty 
Bernadety Kubackiej znalazły się w gronie zwycięzców 
konkursu „Pomysł na produkt lokalny”.  
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NIEPOCHOPNA DECYZJA…  

Bycie księdzem w dzisiejszych czasach to 
odpowiedzialne i trudne zadanie. Można powiedzieć – 
misja nie dla każdego. Ks. Wojtek Dombek doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę i jest gotowy na wyzwania. 
19 maja w gliwickiej katedrze przyjął święcenia 
kapłańskie, dzień później w swojej rodzinnej parafii  
w Tworogu odprawił uroczystą Mszę prymicyjną. 
Zapytaliśmy go o jego powołanie, oczekiwania  
i najbliższe plany. 

Małymi krokami do celu 
Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że w jego 
przypadku decyzja o duchowieństwie zapadła w okresie 
niemowlęctwa… –  Kiedy moja ciocia pierwszy raz 
zobaczyła mnie i moją siostrę bliźniaczkę stwierdziła, że ja 
będę księdzem, a siostra zakonnicą. W moim przypadku 
„wróżba” okazała się trafna. Nie widziałem oczywiście, że 
tak się stanie, ale z perspektywy czasu, cóż… Może to był 
pierwszy znak od Boga? – mówi ks. Wojtek Dombek. – 
Każdy jest do czegoś powołany. Jedni do małżeństwa, inni 
do kapłaństwa. Człowiek nie od razu zna swoją drogę.  
Ja nie znałem. To był powolny, wieloletni proces. Kiedy 
byłem nastolatkiem bywało różnie, kościół nie zawsze był 
„po drodze”, na zbiórki ministrantów zwyczajnie, po ludzku 
nie chciało mi się wstawać. Trzy razy próbowałem nim 
zostałem ministrantem – przyznaje z rozbrajającą 
szczerością. Udało się w piątej klasie podstawówki. Wojtek 
zaangażował się maksymalnie. – Ty to się na księdza 
nadajesz – coraz częściej słyszał „docinki” ze strony 
kolegów. Nawet rodzice żartowali, żeby sobie łóżko do 
kościoła zabrał, bo przecież spędza tam więcej czasu niż 
w domu. Jeszcze wtedy nie zdecydował, co będzie robić  
w przyszłości, ale myśli o seminarium już się pojawiały. 
Ważnym momentem był wybór szkoły średniej, chciał 
pójść do gastronomika, ale znajomy ksiądz podsunął mu 
inną opcję. – Zasugerował, żebym wziął pod uwagę 
Technikum Leśne w Brynku, które jest znacznie bliżej. Tak 
tez zrobiłem – mówi. W trzeciej klasie zaczął głośno mówić 
o seminarium. 

 

Klamka zapadła 
Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. 
Rodzice przyjęli jego decyzję ze spokojem i akceptacją. 
Czuł, że go wspierają. Pierwszy rok był trudny, na trzecim 
roku przyszedł kryzys. – Miałem wątpliwości, myślałem 
o odejściu z seminarium. Zrozumiałem jednak, że takich 
decyzji nie można podejmować pochopnie. Moje podanie 
o wykreślenie z listy podarłem i wrzuciłem do kosza –
mówi. Dziś wie, że kroczy właściwą drogą. Nie żałuje. 
Z entuzjazmem, ogromną wiarą i poczuciem misji patrzy 
w przyszłość. Nie wie gdzie zaprowadzi go los, ale nie boi 
się. – Czuję powołanie. Bóg od momentu poczęcia miał dla 
mnie plan na życie, a ja miałem go odkryć i pozwolić się 
Mu poprowadzić.  

Mamy księdza! 
Prymicje bywają nazywane świętem całej parafii. Tak 
rzeczywiście było w Tworogu. W przygotowanie 
uroczystości i dekoracji na ul. Mickiewicza zaangażowało 
się mnóstwo osób. – Już w grudniu rozmawialiśmy 
o organizacji. To naprawdę było duże przedsięwzięcie –
mówi ks. Wojtek. Zgodnie z tradycją, neoprezbiter przed 
pierwszą samodzielnie odprawioną Mszą Świętą prosił
swoich rodziców o błogosławieństwo, które poprzedziło 
poświęcenie szat liturgicznych. Następnie wyruszył 
w uroczystej procesji ze swojego domu do kościoła. Po 
Mszy prymicyjnej, był czas na świętowanie. Uroczystość, z 
sentymentu odbyła się w Brynku. Była rodzina, przyjaciele, 
znajomi, sąsiedzi. Łącznie ok. 300 osób. – Przyjechała 
nawet moja ciocia z Niemiec, która w tym roku kończy 
90 lat. Bardzo długo nie odwiedzała kraju, dlatego zarówno 
dla mnie, jak i dla niej to było bardzo ważne – mówi. – Te 
wielkie przygotowania zjednały całą parafię, wielu ludzi się 
zaangażowało, co nam pokazało jedność parafii. 
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób zaangażowali się w przygotowania uroczystości 
i tym, który wspierali mnie na różnych etapach życia. 
Dziękuję za każde dobre słowo, bycie obok, modlitwę. 
Dziękuję moim Rodzicom, rodzeństwu i księżom – mówi.  

Teraz korzysta z zasłużonego urlopu. Kiedy odpocznie, 
wyruszy w pierwszą „misję”. Będzie wikarym w parafii św. 
Jacka w Gliwicach-Sośnicy. – Wędrówka z miejsca na 
miejsce, z parafii do parafii to element misji. Byłem do tego 
przygotowywany sześć lat. Czuję się gotowy – mówi 
z przekonaniem.  

Foto. Uśmiechnięty, z dystansem do siebie, wierzący w swoje powołanie 
– taki jest  ks. Wojtek. Już wkrótce trafi do swojej pierwszej parafii. 
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KURIER KULTURALNIE 
NASZA FILMOWA PRZYGODA 

Antyk. Kamera. Akcja! To Ogólnopolski Konkurs Filmowy 
dla młodzieży od 15 do 19 roku życia zorganizowany przez 
Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego 
przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Zadaniem 
grupy było nakręcenie 4-minutowego filmu poświęconego 
wybranemu mitowi z mitologii Greków i Rzymian. I udało 
się. Grupa uczniów z klasy II d i VII b nakręciła film 
zatytułowany Epitafium dla Troi będący ich refleksją na 
temat mitu o przyczynach wybuchu wojny trojańskiej. 
Okazało się, że nasz film został zauważony przez 
międzynarodowe jury, któremu przewodniczył 
Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser i scenarzysta 
filmowy i wybrany spośród kilkudziesięciu filmów 
zrealizowanych głównie przez młodzież licealną do 
jednej z siedmiu nagród. 

15 maja w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
w Konkursie połączona z sesją naukową na temat recepcji 
antyku we współczesnej kulturze z udziałem naukowców  
z całego świata – z uniwersytetów w Australii, Kamerunie, 
Izraelu, Niemczech, Słowenii, Włoszech, Wielkiej Brytanii 
oraz z udziałem władz Kolegium Artes Liberales. 
Na uroczystość zaproszeni zostali reprezentanci zespołu 
wraz z opiekunem. Podczas uroczystości, po wręczeniu 
nagrody, każdy z filmów był odtworzony, co przyniosło 
nam dodatkowe emocje. Uzyskaliśmy jedno z czterech 
wyróżnień z dookreśleniem – za piękną 
recytację i poetyckość ujęcia. 
 

KONKURS WOJEWÓDZKI  
I KOLEJNE SUKCESY  

Uczniowie SP w Tworogu odnieśli sukcesy 
w Wojewódzkim Konkursie „Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w wierszu i piosence” zorganizowanym 
przez Śląskiego Kuratora Oświaty.  

Najpierw był etap rejonowy organizowany przez 
Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bytomiu, w którym jeden 
tylko wykonawca uzyskiwał nominację do finału 
wojewódzkiego. W obu kategoriach uczniowie SP 
w Tworogu okazali się najlepsi.  

Maciej Leksy z klasy VII a (na zdj. powyżej) w kategorii:
recytacja i zespół wokalno-instrumentalny w kategorii: 
zespół lub chór. Laureaci uzyskali prawo do występu 
w finale wojewódzkim. To osiągnięcie przypieczętowane 
zostało przez wielki sukces w etapie wojewódzkim, który 
w czwartek 17 maja odbył się w Miejskim Domu Kultury 
Katowice-Giszowiec. Maćkowi udało się w rywalizacji 
reprezentantów delegatur KO z całego województwa 
uzyskać II miejsce. Zespół, chociaż złożony z uczniów 
klasy VII b (Antoni Jaruszowic, Marysia Jańczuk, Kinga 
Koza, Antonina Osadnik) i tylko dwóch gimnazjalistek 
(Karoliny Mazur z klasy III a i Karoliny Popielarz z klasy 
III b) został zaliczony do kategorii uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych i rywalizował głównie z liceami, 
wśród których były zespoły profesjonalne reprezentujące 
szkołę muzyczną czy młodzieżowe domy kultury. Tym 
cenniejsze jest II miejsce zespołu uzyskane w konkursie. 
Uczniów do prezentacji przygotowały: w kategorii recytacji 
– Anna Rogala-Goj, a w kategorii zespół – Anna Rogala-
Goj i Katarzyna Bąk. 

Następnego dnia mogliśmy uczestniczyć w sesji naukowej 
i warsztatach poświęconych animacji waz greckich oraz 
tańcowi starogreckiemu. Były to ciekawe i inspirujące 
zajęcia. Należy dodać, że wszystkie koszty związane  
z pobytem ponosili organizatorzy. Twórcami filmu byli: 
Alicja Warzecha, Oliwia Frej, Faustyna Chmielewska, 
Ewelina Stasz, Miłosz Ostałowski, Mariusz Smolarz, 
Mateusz Zychla – wszyscy z klasy II d oraz Antonina 
Osadnik z klasy VII b. 

 Anna Rogala-Goj,  
opiekun artystyczny 
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Konkurencja „kto pierwszy, ten lepszy” – najbardziej 
nerwowe starcie owego dnia, wskazała głównych 
pretendentów do najwyższej wygranej. Podczas zabawy 
nie zabrakło popularnych kół ratunkowych – uczniowie 
wykorzystali „pół na pół”, pytanie do publiczności, a nawet 
telefon do przyjaciela (czyli taty jednego z uczestników). 
Wszystkie pytania związane były oczywiście z językiem 
polskim oraz historią i kulturą naszego kraju, więc idealnie 
wpisały się w obchody 100-lecia niepodległości Polski. 

Hanna Blacha

MAŁA SZKOŁA Z LICZNYMI 
SUKCESAMI! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce, chociaż 
przytłoczeni ogromem nauki, bardzo chętnie biorą udział 
w konkursach odbywających się na terenie gminy oraz 
oczywiście tych po za nią. Poniżej przedstawiamy kilka 
najważniejszych osiągnięć naszych uczniów, którzy ze 
swych sukcesów czerpią olbrzymią radość i pamiętają 
o starym przysłowiu Seneki, które mówi, że: Uczymy się 
nie dla szkoły, lecz dla życia! 

 Milena Kaschuba, Grzegorz Skarabania, Dominik 
Winkler i Paulina Lachowicz zdobyli wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie „Kangur 
Matematyczny, 

 Lucyna Busek zdobyła wyróżnienie w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Czytanie to najlepszy 
sposób uczenia się”, 

 Agnieszka Szkolik zdobyła wyróżnienie w „XVI 
Powiatowym Przeglądzie Filmów Ekologicznych”, 

 Hanna Busek zdobyła wyróżnienie w konkursie 
„Spaβ – fun-diversion” organizowanym przez 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego z oddziałem w Katowicach, 

 Kamil Smyła zdobył I miejsce w „Ogólnopolskich 
Zawodach w Capoeira”. 

 Naszym uczniom serdecznie gratulujemy
wszystkich sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne 
osiągnięcia! 

Grażyna Nierychło, Hanna Blacha

MILIONERZY W WOJSCE 

– Czy chcesz usłyszeć pytanie za 500 000? – takie słowa 
padły 30 maja z ust pani Grażyny Nierychło – 
pomysłodawczyni i prowadzącej pierwszą edycję 
Milionerów w Szkole Podstawowej w Wojsce. Z okazji 
świąt majowych, postanowiono zorganizować w placówce 
kopię popularnego programu telewizyjnego. Nasi 
uczniowie, wyłonieni spośród wszystkich uczniów klas  
IV-VII w wyniku preeliminacji, dostali się do finałowego 
starcia.  

FLANAGAN BEZ TAJEMNIC 

15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się  
XI edycja Powiatowego Konkursu Literackiego 
"Czytanie to najlepszy sposób uczenia się". W tym 
roku tematem przewodnim była twórczość Johna 
Flanagana, autora popularnej serii książek 
„Zwiadowcy”. Konkurs zorganizowała Szkoła 
Podstawowa w Tworogu przy współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Tworogu. 

– Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej – 
ustnej uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące 
biografii pisarza. W drugiej zmagali się z testem, który 
zawierał 40 pytań. Było wśród nich  kilka bardzo 
szczegółowych. Nie wszyscy wiedzieli np. kto wchodził  
w skład Rady Celtyckiej, do jakiego lenna był przypisany 
Gilan i kim był Riadhan. Uczniowie mieli 60 min. na 
udzielenie pisemnej odpowiedzi – mówią organizatorki, 
Hanna Pawełczyk i Karina Jaksa z SP w Tworogu. 
Najlepszą znajomością książek Flanagana wykazała się 
Natasza Pietrzik z SP nr 1 w Lublińcu. Wśród laureatów 
znaleźli się również młodzi mieszkańcy naszej gminy. 
Tomasz Hellwig z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach zdobył III miejsce, natomiast Kinga Koza 
z SP w Tworogu oraz Lucyna Busek z ZSP  
w Wojsce zostali wyróżnieni. Gratulujemy! Zdjęcia  
z rozdania nagród znajdziecie na stronie  
www.gok-tworog.pl   

Foto. Oto laureaci konkursu literackiego wraz z członkami jury, dyrektor 
GOK-u Grażyną Chmiel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu 

Katarzyną Mika.  
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„Kriegerverein” („TWG Kurier”, nr 19 z 14 września 2009 r. 
– dostępny na stronie www.twg-kurier.pl).  12 czerwca 
2010 r., w tym samym miejscu odsłonięto nowy pomnik. 
Aktualny napis brzmi: Pamięci Ślązaków ofiar wojen, 
internowań, wywózek i prześladowań. Fryderyk Zgodzaj 
w książce „Dwa Rogi” szczegółowo podaje ilość ofiar 
I wojny światowej pochodzących z naszej gminy. –
Spośród wszystkich osad dzisiejszej gminy Tworóg, 
najwięcej – 36 żołnierzy – poległo właśnie z Tworoga (…)
6 ofiar pochodziło z Brynka, 14 – ze Świniowic, 10 osób 
z Nowej Wsi Tworoskiej, 10 z Hanuska, 10 z Wojski, 
9 z Połomii, 6 z  Mikołeski. – Wielu z tych, którzy wrócili do 
końca życia borykało się z różnymi problemami 
zdrowotnymi. Jeden z moich krewniaków służył w artylerii. 
Gdy wrócił, miał poważne problemy ze słuchem – mówi 
pasjonat lokalnej historii. 

WOJENNE ŚWIADECTWA 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” pisaliśmy  
o krzyżu w centrum Tworoga postawionym przez ojca 
opłakującego zmarłego na wojnie syna. To nie jedyne 
świadectwo potwierdzające uczestnictwo 
mieszkańców gminy Tworóg w I wojnie światowej.  

W okresie międzywojennym przed Urzędem Gminy  
w Tworogu stał pomnik upamiętniający ofiary I wojny 
światowej. Jest widoczny na jednej ze starych pocztówek z 
Tworoga (zdj. poniżej). Odsłonięto go 1 czerwca 1930 r. – 
Inicjatorami postawienia pomnika byli głównie członkowie 
Kriegervereinu, którzy walczyli w I wojnie światowej. To 
właśnie oni opiekowali się nim i trzymali warty honorowe 
podczas świąt państwowych, zwłaszcza podczas ich 
patronackiego święta, które było ruchome  
i przypadało na pięć niedziel przed Wielkanocą, tzw. 
„Volkstrauertag” – pisał Fryderyk Zgodzaj w artykule  

 

 

GOK INFORMUJE 

W okresie półkolonii organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury  (pierwsze dwa tygodnie lipca: od  
2 lipca do 13 lipca), Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tworogu będzie zamknięta. 

 

Przepraszamy za utrudnienia. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
SĄ PIENIĄDZE NA 
TERMOMODERNIZACJE! 

Gmina Tworóg jest na końcowym etapie weryfikacji 
wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych 
projektu termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej. Całkowity koszt to 3 298 134,63 zł. 
Dofinansowanie wynosi 85 procent wartości 
inwestycji. – Cieszymy, że będą pieniądze, bardzo 
długo na to czekaliśmy. Wniosek składaliśmy w maju 
ubiegłego roku – komentuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Tworóg, która obejmuje m.in. ocieplenie 
ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki 
okiennej drzwiowej, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne LED oraz wymiana źródła ciepła. Projekt 
obejmuje następujące obiekty: Wielofunkcyjny budynek 
OSP w Świniowicach, Budynek OSP w Tworogu, budynek 
LKS Koty, budynek OSP w Kotach, budynek Przedszkola 
w Wojsce, budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach, budynek GOK w Tworogu. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie 
Tworóg poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza 
oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 
Okres realizacji projektu na terenie Gminy Tworóg został 
zaplanowany na lata 2018 – 2019. Realizacja zadania 
ruszy prawdopodobnie w sierpniu. Będzie kilku 
wykonawców, co pozwoli na prowadzenie prac równoległe 
w kilku obiektach. Od momentu podpisania umowy, 
wykonawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację.  

 

BORUSZOWICE I HANUSEK 
CORAZ PIĘKNIEJSZE 

Stosunkowo niedawno zagospodarowano skwer obok 
Szkoły Podstawowej w Boruszowicach-Hanusku stając 
się miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 
Potrzeb jest jednak więcej. Gmina Tworóg złożyła 
wnioski o pomoc finansową ze środków budżetu 
Województwa Śląskiego w ramach Konkursu 
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Dofinansowanie ma 
dotyczyć trzech zadań w Boruszowicach i Hanusku.
Poprzez ich realizację sołectwa mają zyskać na 
atrakcyjności i stać się atrakcyjnym miejscem 
rekreacji.   

 W Hanusku wnioskowano o pieniądze na budowę 
ogrodzonego placu zabaw o szacunkowej wartości 
45.000,00 zł. Zakres planowanego zadania 
obejmuje zakup zestawów zabawowych, zabawek 
na sprężynie, huśtawek, urządzenia linarnego 
i ławek. Wysokość wnioskowanej pomocy 
finansowej ze środków budżetu województwa to 
35.000,00 zł. Resztę gwarantuje wnioskodawca.  

 Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania 
centrum Hanuska. W ramach realizacji planowane 
jest wyłożenie obrzeży skweru podkładami 
kolejowymi, zakup roślin oraz wykonanie podłoża z 
kamieni ozdobnych. Projekt ma na celu 
podniesienie walorów estetycznych 
i funkcjonalnych miejscowości. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 4.000,00 zł. Gmina wnioskuje 
o 2.000,00 zł.   

 Trzecie zadanie ma polegać na zagospodarowaniu 
centrum Boruszowic. Planowane jest wykonanie 
podestu tanecznego, zakup roślin oraz ławek, 
które mają służyć integracji mieszkańców 
i sprzyjać wypoczynkowi. Inwestycja przyczyni się 
do ożywienia miejscowości oraz pozytywnie 
wpłynie na jej postrzeganie stając się terenem 
ogólnodostępnej rekreacji dla mieszkańców 
sołectwa i całej gminy. Szacunkowy koszt zadania 
– 15.000,00 zł. Kwota wnioskowana to 
10.000,00 zł.  

Program inicjatyw lokalnych to element zrównoważonego 
rozwoju województwa śląskiego. Jego celem jest 
kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej 
mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, 
podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności 
województwa, zachowanie wartości środowiska 
kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie 
i utrzymanie ładu przestrzennego. – Znów wkraczamy 
w bardzo pracowity czas. Wiele wniosków, na których 
weryfikację czekaliśmy, otrzyma dofinansowanie. To nas 
bardzo cieszy, chociaż należy zaznaczyć, że sporo 
inwestycji zbiegło się w czasie, na co nie mieliśmy wpływu.  
Rok bieżący i 2019 to będzie bardzo intensywny czas 
realizacji zadań – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Foto. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu niebawem zmieni swój wygląd. 
Wszyscy długo czekaliśmy na ten moment. Termomodernizacja nie tylko 

wpłynie na ograniczenie niskiej emisji, ale także estetykę budynku.  
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a zebrane środki w wysokości 2792 zł trafiły na konto 
Caritas Archidiecezji Katowickiej.  

W roku szkolnym 2017/2018, w opinii całego środowiska 
szkolnego, ta akcja była wyjątkowa, ponieważ przez 
każdego uczestnika traktowana była bardzo osobiście. 
Wrażliwość i potrzeba niesienia pomocy jest rzeczą 
bezcenną. My, dorośli mieszkańcy naszej gminy, 
nauczyciele i rodzice patrzymy z nadzieją, że zasiane 
ziarno przyniesie plon. „Śląski Ufik”, przytulany do 
dziecięcego serduszka w polskim domu, będzie zawsze 
przypominał im o małych mieszkańcach Aleppo. 

Z pozdrowieniem od „Śląskiego Ufika” 
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu

Na potrzeby akcji swoje konto udostępniła Caritas 
Archidiecezji Katowickiej:  
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398.  
Konieczny jest dopisek „Śląskie Dzieciom Aleppo”. 

PRZEDSZKOLAKI WŚRÓD 
KSIĄŻEK 

Kolejną odsłoną Tygodnia Bibliotek była wizyta 
przedszkolaków z Tworoga w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Łącznie trzy grupy przedszkolaków odwiedziły
placówkę 8 i 16 maja z zaciekawieniem zaglądając na 
półki. Bibliotekarka opowiedziała im o zasadach
obowiązujących w bibliotekach i o książkach, które warto 
czytać, by zdobywać wiedzę i rozwijać wyobraźnię.  

 

ŚLĄSKI UFIK Z TWOROGA  
Z POMOCĄ DLA DZIECI  
W ALEPPO… 
Ruszyła wielka akcja: mieszkańcy województwa śląskiego 
zbierają pieniądze na ośrodek dla dzieci z Aleppo. Aż  
30 tys. z nich, w samym tylko Aleppo, jest osieroconych. 
Akcję wymyślili i koordynują franciszkanie z Panewnik. 
Chodzi o to, żeby do 5 czerwca 2018 r. zebrać 3,5 mln 
złotych. Za te pieniądze franciszkanie z klasztoru w Aleppo 
będą mogli wybudować ośrodek dla dzieci. Po blisko 
siedmiu latach wojny, podczas których dzieci nie chodziły 
do szkół, a nieraz w ogóle nie mogły wychodzić z domów, 
pilnie wymagają nie tylko pomocy żywnościowej, ale  
i materialnej. Trzeba też pomóc im wyleczyć rany duchowe 
i psychiczne. W samym Aleppo żyje dziś aż 30 tysięcy 
sierot. 

Za zebrane w województwie śląskim pieniądze, przy 
klasztorze franciszkanów w Aleppo powstanie ośrodek dla 
dzieci z dużym boiskiem, placami zabaw i basenem. Na 
dach trafią panele fotowoltaiczne, żeby zapewnić 
ośrodkowi energię. – Chcemy organizować dla dzieci 
różne zajęcia: muzyczne, plastyczne, pływanie i wiele 
innych, żeby wyzwolić je z tego strachu, z pamięci 
wydarzeń, które tkwią w ich głowach” - wyjaśnia ojciec 
Firas Lufti, franciszkanin z Aleppo. „Wszystkie dzieci  
z Aleppo mają ogromne problemy psychiczne i trudno im 
wrócić do normalności – zaznacza. 

Do akcji włączyła się cała społeczność Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. Od kilku tygodni nauczyciele 
Tworoga i Brynka, pracownicy szkoły i rodzice szyli lalki–
przytulanki nazwane przez uczniów „Śląskim Ufikiem”. 
Równocześnie we wszystkich klasach na lekcjach języka 
polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji regionalnej, 
geografii, przyrody, języka angielskiego, biologii, historii, 
religii uczniowie zdobywali wiedzę i informacje na temat 
Syrii i Aleppo. Nauczyciele, realizując projekt edukacyjny, 
opowiadali o warunkach naturalnych, przyrodzie, misjach i 
historii Syrii. Jednak najwięcej emocji rozbudzała rozmowa 
na temat konfliktu zbrojnego i krzywd, jakie niesie wojna 
najmłodszym mieszkańcom Aleppo. Wszyscy uczniowie 
jednomyślnie stwierdzili, że należy pomóc ich rówieśnikom 
z dalekiego kraju. W każdej uszytej lalce jest wiele emocji  
i dziecięcego serca. „Ufiki” trafiły do polskich dzieci i ich 
domów z nadzieją na lepsze życie młodych Syryjczyków, 
 

Część dzieci już zdążyła wrócić do biblioteki, by założyć 
własne karty i z dumą po raz pierwszy samodzielnie 
wypożyczyć książki.  
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TWOROGOWSKA WIEŻA EIFFLA 

Od kilku miesięcy, w ramach zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w Szkole Podstawowej w Tworogu, 
grupa uczniów tworzy zminiaturyzowane wersje 
znanych budowli, wykazując się zręcznością, 
umiejętnością współpracy, a przede wszystkim dużą 
cierpliwością.  

Spotkania z uczniami odbywają się w ramach prowadzonej 
innowacji pedagogicznej pt. „Budowle architektoniczne 
oczami dziecka”. Innowacja została napisana przez 
nauczyciela matematyki – Annę Pawłowską i została  
skierowana do uczniów o różnych potrzebach 
edukacyjnych, czyli zarówno tych z problemami w nauce, 
jak i zdolnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania. 
Innowacja została przygotowana na okres 2 lat i jest 
prowadzona od kwietnia 2017 r. do marca 2019 r. Dla 
dzieci wspólna praca nad modelami budynków, konstrukcji 
czy makiet stanowi możliwość rozwijania kompetencji 
komunikacyjnych, umiejętności manualnych, myślenia 
logicznego oraz wyobraźni przestrzennej. Uczniowie na 
zajęciach mają również okazję do poznania architektury 
światowej i jej zabytków. Budowanie prostych modeli 
konkretnych zamków, pałaców czy kościołów pozwala 
poznać podstawowe zasady architektury z konkretnego 
okresu.  

DARMOWA OPIEKA 
PRZEDSZKOLNA W MNIAMI – 
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MNIAMI w Strzybnicy 
ogłasza nabór do nowopowstałej grupy przedszkolnej 
w ramach projektu unijnego „PRZEDSZKOLE MNIAMI 
ROŚNIE W SIŁĘ!” – Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu w MNIAMI  zostaną utworzone 
nowe miejsca  dla dzieci w wieku przedszkolnym 
(od 2,5 do 6 lat). Oferta obejmuje całodzienną darmową 
opiekę nad dziećmi oraz udział w zajęciach dodatkowych. 
Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia. Zostały 
ostanie wolne miejsca, serdecznie zapraszamy! 
Szczegóły na stronie www.przedszkole-mniami.pl oraz 
w placówce: 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MNIAMI 
ul. Zagórska 60, 42-680 Tarnowskie Góry 
Telefon: +48 603 135 876 
Email: przedszkoletg@op.pl 

Przedszkole „Mniami” zaprasza również na warsztaty 
wspólnego gotowania dzieci z rodzicami. Promocja dla 
osób z gminy Tworóg – 5 zł. Szczegóły w placówce i na 
facebookowym profilu przedszkola.  

Weronika, Roksana i Emilia czytają instrukcje i podają 
informację, w którym miejscu i w jaki sposób przykręcić 
śrubki, następnie Natalia, Julia, Ania i Roksana wykonują 
starannie polecenia koleżanek, a nad całą pracą czuwa 
Ramona, która niczym inżynier odbiera poszczególne 
elementy konstrukcji lub zwraca je do poprawy. Podobną 
pracę wykonują Mateusz i Szymon, którzy wspólnie czytają 
własną instrukcję do złożenia innej budowli i razem ją 
składają. Uczniowie wykazali się kreatywnością do tego 
stopnia, że wymyślili złożenie z pozostałych po 
konstrukcjach elementów własnych stojaków na telefony 
komórkowe. Nie zmarnowano więc żadnego elementu 
budowli, a do tego stworzono rzeczy nowe i użyteczne.  
Nikt z nas nie wie, jakie będą losy młodych konstruktorów, 
może kiedyś będą zdobywać nagrody w prestiżowych 
konkurach, pamiętając jednak o tym, że pierwsze ich prace 
powstały właśnie w naszej szkole. 

Anna Pawłowska 

Foto. Uczniowie budują miniatury wieży Eiffla oraz Empire State Building 
łącząc ze sobą niewielkie blaszki za pomocą tysięcy śrubek. 

APEL POLICJI ! 

Policjanci z Komisariatu Policji w Tworogu odnotowali 
w ostatnim czasie kilka zgłoszeń dotyczących 
kradzieży lub przywłaszczeń rowerów. Zdarzenia te 
najczęściej dotyczyły pojazdów w żaden sposób nie 
zabezpieczonych, pozostawionych bez opieki  
w miejscach ogólnodostępnych.  

Część rowerów udało się odnaleźć, gdyż zostały 
porzucone, w jednym przypadku ustalono osobę, która 
poruszała się skradzionym jednośladem.  

Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przypominają, 
że aby nie stać się ofiarą przestępstwa przede 
wszystkim nie należy stwarzać okazji dla złodzieja  
i starać się zabezpieczyć swoje mienie. 

R            E            K            L            A            M            A 
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I PIKNIK WĘDKARSKI  
W BORUSZOWICACH  

2 czerwca w Boruszowicach-Hanusku zorganizowano 
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka połączone  
z piknikiem. Mali zawodnicy próbowali swoich sił nad 
stawem obok szkoły, który rok temu został zarybiony. –  
W zawodach wędkarskich zwyciężył Ksawery Szumiał.  
Organizatorzy oprócz wspomnianych zawodów 
przygotowali także gry, konkurencje i konkursy, tak by 
wszystkie dzieci wzięły udział w dobrej zabawie. Każda  
z pociech otrzymała upominek, poczęstunek i dużą dawkę 
uśmiechu. Za pomoc w organizacji Pikniku dziękujemy 
Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, firmie Ymilex, firmie Harpex, 
ZUK Tworóg, S. J. Stańko, Wójtowi Gminy, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury oraz okolicznym mieszkańcom – 
relacjonuje wicewójt i mieszkaniec sołectwa, Łukasz Ziob.  

Rozgrywki finałowe odbędą się 7 czerwca na obiektach 
sportowych LO w Bieruniu. Zwycięski zespół to uczennice 
z klas II i III gimnazjum oraz uczennice klas VII SP 
w Tworogu. Skład drużyny tworzyły: Sara Bieńko, Jenifer 
Brol, Celine Haida, Julia Pokorska, Daria Imach, Wanessa 
Brol, Daria Dramska, Marzena Zdrzałek, Klaudia Kaszuba, 
Marta Matuszek. Opiekunami zespołu są nauczyciele 
wychowania fizycznego: Marzanna Matuszek, Danuta 
Pichura, Jacek Klica. 

PRACE NAD ZBIORNIKIEM 
WODNYM „BRZEŹNICA” 
RUSZYŁY 

Rok temu miało miejsce spotkanie w sprawie 
planowanego zagospodarowania 5 hektarów 
przyległych do „Brzeźnicy”, które Gmina nieodpłatnie 
przejęła z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. 
Informowaliśmy wówczas, że inwestycja będzie 
przebiegać etapami. Fundusze w wysokości 300 tys. zł 
na realizację pierwszego z nich zdobyło 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. 
Prace ruszyły pod koniec maja.  

Wykonawcą jest Zakład Usług Komunalnych w Tworogu. 
Jak informuje prezes ZUK-u, Adam Chmiel, realizacja 
pierwszego etapu nie wpłynie na funkcjonowanie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Prace mają być 
zakończone 2 sierpnia i obejmują wykonanie siłowni 
zewnętrznej, przebudowę przystani wędkarskiej, poprawę 
tzw. małej architektury oraz budowę chodnika z kostki 
brukowej.  WIELKI  SUKCES  SPORTOWY  

UCZENNIC  Z  BRYNKA 

21 maja w Zabrzu-Maciejowie odbyły się Półfinały 
Wojewódzkie w piłce nożnej dziewcząt rozgrywane  
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużyna dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich  
z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku wywalczyła  
I miejsce, kwalifikując się do finału wojewódzkiego,  
w którym walczyć będą 4 najlepsze zespoły ze Śląska.  

Gmina już w zeszłym roku zachęcała inne stowarzyszenia 
do zaangażowania się w pozyskiwanie środków unijnych 
na realizację inwestycji. Stowarzyszenia mają bowiem 
szansę na zdobycie stuprocentowego dofinansowania, co 
w przypadku inwestycji, której wartość przekracza milion 
zł, jest niezwykle istotne.   

Jak informuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź, kolejny wniosek 
(na ponad 100 tys. zł) złożyło do Urzędu 
Marszałkowskiego  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Go 
Basket”. Trwa uzupełnianie wniosku i są realne szanse na 
zdobycie pieniędzy. Fundusze będę wykorzystane na 
budowę boiska do minigolfa oraz placu zabaw.   
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Foto. Co się dzieje nad Brzeźnicą? Czytaj w „Na bieżąco”. 
 

Foto.  Piknik wędkarski w Boruszowicach-Hanusku zorganizowano  
z okazji Dni Dziecka. Nikt się nie nudził! Zadbały o m.in. kreatywne 

animatorki. O wydarzeniu przeczytacie na str. 15.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Powyżej UFIKI z Tworoga! Przeczytajcie w dziale „Na bieżąco”.  
O niezwykłym projekcie, o dziecięcych, utraconych uśmiechach i walce  

o ich odzyskanie…  

  
R            E            K            L            A            M            A 

R            E            K            L            A            M            A 

OFERTA PRACY 

Przyjmę do pracy:  
 ślusarzy,  
 frezerów,  
 operatorów CNC,  
 tokarzy.  

 
Miejsce pracy: Tworóg 
 
Kontakt: 504 051 924; 517 418 282 

 


