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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

"Jesień to druga 

wiosna, gdzie każdy liść 

jest kwiatem... „  

/Albert Camus/ 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia  
M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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TWG 

KURIER TABLICA 
DYNIA – KRÓLOWA WYOBRAŹNI 

Dzięki niej Kopciuszek dotarł na bal, bez niej trudno sobie 
wyobrazić popularne w kulturach anglojęzycznych święto 
Halloween, w Polsce natomiast nie ma prawdziwej jesieni 
bez smacznej, kolorowej i przede wszystkim łaskawej dla 
naszego zdrowia „bani”… Swoimi dyniami pochwalił się 
rolnik z Boruszowic. Piotr Ziętek uprawia ok. 20 gatunków 
tej rośliny.  Stukilogramowe, a nawet cięższe okazy to  
w jego ogrodzie norma. Zdjęcia zobaczycie na  
www.twg-kurier.pl. Ale co z nimi zrobić? Oto pomysł dla 
tradycyjnego Ślązaka, ale skorego do eksperymentów… 
Znacie inne? Podzielcie się, prześlijcie na adres 
twgkurier@poczta.fm   

Kluski śląskie z dynią 

 Przygotowujemy puree z dyni: dynię kroimy, 
usuwamy miąższ, kawałki dyni układamy na 
blaszce i pieczemy do miękkości w 180ºC 
(ok. 1 godz.) Upieczoną dynię obieramy ze skórki 
i blendujemy na mus.  

 Tak przygotowane i wystudzone puree dodajemy  
do ugotowanych, przeciśniętych przez praskę 
ziemniaków. Dodajemy sól, mąkę ziemniaczaną, 
opcjonalnie jajko; ciasto zagniatamy, formujemy 
kluski i gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie. 
Po kilku minutach pomarańczowe kluski 
są gotowe. Smacznego!   
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KURIER WSTĘPNIAK 
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TWG 

KURIER SESJA 
CZAS NA EMERYTURĘ 

– Przepracowaliśmy wspólnie 13 lat. To był dla mnie 
zaszczyt i przyjemność. Współpraca układała się 
wzorowo. Jednak przyszedł czas na zmiany. Bardzo 
serdecznie dziękuję za te lata wspólnej pracy – mówił 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź wręczając kwiaty Renacie 
Krain. Pani skarbnik po 41 latach pracy z Urzędzie 
Gminy w Tworogu odeszła na emeryturę.  
8 października radni przegłosowali uchwałę w tej 
sprawie.   

– Dziękuję radnym, wójtom, wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom  
i najbliższym współpracownikom z referatu finansów za 
współpracę, wsparcie, pomoc w wypełnianiu moich 
obowiązków. Były lepsze i gorsze dni, łatwiejsze  
i trudniejsze tematy, ale zawsze dochodziliśmy do jakiego 
konsensusu. Życzę Państwu, aby decyzje podejmowane 
 

na tej sali dobrze służyły naszej społeczności – mówiła ze 
wzruszeniem Renata Krain. Głos zabrała również 
przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka 
wspominając swoje pierwsze kroki w roli radnej. – To Pani 
z dużą cierpliwością, wyrozumiałością i obiektywizmem 
tłumaczyła nam wszystkie zawiłości. Za serce, 
zaangażowanie i profesjonalizm bardzo dziękujemy.  

Chwilę później radni podjęli kolejną uchwałę, tym razem 
dotycząca powołania nowego skarbnika gminy. 
Od 9 października funkcję tę pełni Marzena Żołędziewska. 

TERMOMODERNIZACJA W TOKU 

Od sierpnia 2018 r. trwa realizacja projektu 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Tworóg”. Zgodnie z umową zadanie 
powinno być już zakończone. Niestety budynki nadal nie 
są odebrane. – Nie zrobimy tego, dopóki wykonawca nie 
wykona wszystkich prac zgodnie z projektem. Jest sporo 
niedoróbek, uchybień i uwag, dlatego będziemy wymagać 
wykonania niezbędnych poprawek – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. 

NA HORYZONCIE REMONT  
UL. SZKOLNEJ 

Niemal 150 tys. zł przyznano gminie Tworóg z Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Szkolnej 
w Tworogu. Wykonawca jeszcze nie został wyłoniony. 
Trwa procedura przetargowa. Roboty budowlane obejmują 
m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, przebudowę 
zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
powstaną dwa przejścia dla pieszych – przed oraz za 
szkołą. Prace mają ruszyć z końcem października, 
a zakończyć się w grudniu.  

Foto. Renata Krain (na zdj. po prawej)  pracę w Urzędzie Gminy  
w Tworogu rozpoczęła 1 lipca 1978 r. Dziś jest autorytetem w swojej 
dziedzinie. Profesjonalna, zawsze przygotowana i zaangażowana. 
Współpracownikom służyła radą, czasem i pomocą. Obecni na sali 

posiedzeń życzyli jej spełnienia marzeń, na które dotąd nie było czasu. 
Na zdjęciu obok swojej następczyni Marzeny Żołędziewskiej.  
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KURIER POD LUPĄ 
Z NADLEŚNICTWEM BRYNEK 
#SPRZĄTAMY ŚWIAT 
Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz 
pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy 
mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania 
terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą 
Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. 

Sprzątanie świata w Polsce 

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira 
Stanisławska-Meysztowicz. Akcja pod nazwą „Sprzątanie 
świata – Polska” odbywa się co roku, począwszy od 1994 
r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce 
jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy 
wolontariacko młodzież szkolna, członkowie organizacji 
ekologicznych, pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) 
oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli. 

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – 
sprzątamy – zmieniamy!” 

SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY! 

24 września w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątania 
świata „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” uczniowie 
klasy VIII i V ZSP w Wojsce uprzątnęli teren wokół szkoły 
oraz pobocze drogi w kierunku Jasiony.  

– Ilość zebranych śmieci w tak krótkim czasie i na tak 
niewielkim terenie jest przerażająca… Zachęcamy do 
włączenia się w akcję całymi rodzinami oraz dbania 
o nasze wspólne środowisko – zachęcał na portalu 
społecznościowym  samorząd uczniowski.  

W tym roku, 20 września, uczniowie klas 7 i 8 Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wybrali się do Nadleśnictwa 
Brynek celem wzięcia udziału w akcji #sprzątaMY 
zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  
Na miejscu uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji, podczas 
której leśniczy zwrócił uwagę, że śmieci nie tylko szpecą 
krajobraz i zniechęcają do spacerów po lesie, ale są także 
śmiertelnym zagrożeniem dla żyjących w nim zwierząt. 
Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i ruszyli 
do lasu zaopatrzeni w worki i rękawice.  W myśl tematu 
tegorocznej edycji  „Nie śmiecimy – sprzątamy – 
zmieniamy!” nasza młodzież z zapałem  sprzątała  
w wyznaczonych rejonach. Zwieńczeniem całej akcji był 
słodki poczęstunek w „Izbie leśnej” Nadleśnictwa Brynek. 
Cała akcja zakończona została apelem do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy: Denerwują Cię śmieci 
rozrzucone na ulicach i w lasach? Czas coś z tym 
zrobić! Możesz przyłączyć się do międzynarodowej 
akcji sprzątania świata! 

                                                            Uczniowie, leśnicy, 
nauczyciele  z Brynka 

MAKULATURA NA MISJE 
W ramach działań szkolnego wolontariatu 25 września w 
SP w Tworogu odbyła się jednodniowa zbiórka makulatury. 
W tym roku szkoła przyłączyła się do akcji „Makulatura na 
misje – pomagamy budować studnie w Afryce”. Akcja ta 
jest jednym z zadań fundacji OPUS PRO MISSIO.
Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach.  

W ramach działań wolontariatu szkoła prowadzi także 
zbiórkę plastikowych nakrętek. W ten sposób uczniowie 
wspierają Darka – mieszkańca gminy. Zachęcamy do 
pomocy! Koordynatorami szkolnych  działań 
wolontariackich jest  Kornelia Sobel i Anna Lipka- Zanozik. 

Dzień później zbiórka makulatury odbyła się w ZSP 
w Boruszowicach. Szkolne Koło Wolontariatu zebrało 
1127,5 kg makulatury (zdj. poniżej). 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

UDANY SEZON GRZYBOWY 

Nadeszła złota polska jesień, a wraz z nią sezon na 
grzyby. Stosunkowo wysokie temperatury i duża 
wilgotność ściółki powodują, że w lasach ich nie brakuje. 
Mieszkańcy donoszą nam o istnym wysypie szlachetnych 
borowików, idealnych podgrzybków, pysznych maślaków  
i dorodnych prawdziwków. Grzybiarze mają więc pełne 
ręce roboty i z dumą prezentują swoje zbiory. Nie 
zdradzają jednak ulubionych miejsc – sprawdzone 
siedliska grzybowe to ich tajemnica!  

Przypominamy o tym, co wydaje się oczywiste… Po 
pierwsze zachowujmy ostrożność. Do koszyka powinny 
trafić jedynie te grzyby, które znamy. Mądrości ludowe 
mówiące, że grzyb podgryziony przez ślimaka nie jest 
trujący lub, że od trującego grzyba ciemnieje cebula to 
bzdury! Po drugie – las to nasze wspólne dobro, nie 
pozostawiajmy po sobie śmieci. Zwierzęta mieszkające w 
lesie również czują naszą obecność, nie hałasujmy aby ich 
nie straszyć. Wybierając się na grzyby samochodem 
pamiętajmy, aby pozostawić je w wyznaczonym miejscu. 
Cieszmy się, że mamy możliwość korzystania z darów 
lasu. Dla przykładu w Austrii grzybobranie dozwolone jest 
w wyznaczonych porach dnia i roku, a jedna osoba może 
zebrać jednorazowo do 2 kg grzybów. W Belgii natomiast 
zbieranie grzybów jest całkowicie zabronione, gdyż rośliny 
i zwierzęta żyjące w lesie znajdują się pod ścisłą ochroną. 

KOLOROWO I ZDROWO 

Kolorowy Dzień Przedszkolaka w oddziale zamiejscowym 
w Kotach oznaczał dla dzieci same atrakcje! 20 września 
dominowały barwy! Dzieci przyszły do przedszkola w 
kolorowych ubraniach, miały kolorowe włosy i buzie… Od 
samego rana brały udział w zabawach i grach z okazji ich 
święta. Podczas spaceru poszukiwały śladów jesieni, a 
wszystkie zebrane dary Pani Jesieni dodały do kącika 
przyrodniczego. Barwy to również smaczne jedzenie, np. 
owoce i warzywa. Dzieci z Kotów doskonale wiedzą które z 
nich są darem jesieni, a udowodniły to samodzielnie 
komponując owocowe szaszłyki. 

 

Foto. Mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej prezentuje swoje trofeum, 
okazałego podgrzybka o obwodzie kapelusza 61 cm i wadze 820 g. 

Mieszkańcy Kotów prezentują natomiast kosze pełne grzybów. W tym 
roku grzyby obrodziły wyjątkowo obficie. Wystarczy wejść do lasu i po  
20 minutach można już wyjść z pełnym koszem grzybów – mówi nam 

grzybiarz z Nowej Wsi Tworoskiej (dane do wiad. red.). 

Za pomocą zmysłów (dotyk, węch, smak) rozpoznawały 
owoce i warzywa i dowiadywały się dlaczego w naszej 
diecie nie może zabraknąć tych kolorowych przysmaków.  

JEST ZWYCIĘSTWO! 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w sobotę 5 
października w siedzibie Działu Promocji Urzędu Miasta w 
Bytomiu odbył się wernisaż prac plastycznych 
nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym 
Liryczne jabłko.  

Na konkurs nadesłano około 800 prac plastycznych, dla 
których inspirację stanowiły teksty poetyckie z jabłkiem w 
roli głównej. Uczennica klasy I ZSP w Boruszowicach, 
Emilia Krzyżewska odniosła wielki sukces w Konkursie. 
Praca Emilii zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat. 
Uczennica odebrała dyplom oraz nagrodę za udział w 
konkursie. Gratulujemy Emilii. Praca konkursowa powstała 
pod kierunkiem Marty Pawliczek, nauczycielki plastyki.   

NOWY PUNKT SPRZEDAŻY! 

Kuszące zapachem pieczywo, słodkie ciasta i… 
świeżutkie wydanie „TWG Kuriera” – od października 

do nabycia w Piekarni „Łubowski” w Tworogu 
przy ul. Zamkowej 37. Zapraszamy! 

 



7 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
GMINA TWORÓG W PIERWSZYM 
SKŁADZIE! 
14-krotny mistrz Polski, 4-krotny wicemistrz Polski,  
6-krotny zdobywca Pucharu Polski, zdobywca 
Superpucharu Polski oraz Pucharu Ligi. W minionym 
sezonie kibicowało mu niemal 300 tys. kibiców – mowa 
o Klubie Sportowym „Górnik Zabrze”. We września 
gmina Tworóg dołączyła do programu Klub Kibiców 
Śląskich Miast. Będziemy Partnerem Społecznym 
jednego z meczów ekstraklasowych Górnika.  

List intencyjny w tej sprawie podpisano 19 września  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach. – 
Porozumienie zakłada wzajemną promocję, działania 
marketingowe, organizację eventów sportowych 
rekreacyjnych i rozrywkowych. Cieszę się, że 
rozpoczynamy współpracę. To niezwykle atrakcyjna 
propozycja zarówno z punktu widzenia promocji gminy, ale 
także ze względów społecznych. Zapisy porozumienia 
zakładają m.in. darmowe wejściówki na wybrane mecze  
i tańsze bilety – mówi wicewójt, Łukasz Ziob, który 
osobiście nadzorował cały proces. Zgodnie z umową 
piłkarze Górnika odwiedzą gminną szkołę, dzieci natomiast 
będą eskortować zawodników na boisko podczas jednego 
z ekstraklasowych meczy. Podczas tego meczu gmina 
będzie mieć m.in. możliwość wystawienia materiałów 
promocyjnych, flagi gminy na stadionie, reklamowania 
gminy na bandach LED w przerwie meczu, czy kolportażu 
ulotek reklamowych w strefie kibica. Informacje na nasz 
temat znajdą się również w materiałach promocyjnych 
Klubu. Umowę w imieniu Klubu Sportowego Górnik Zabrze 
podpisał Bartosz Cyganek z działu marketingu Górnika, 
Gminę Tworóg reprezentowali wójt gminy Eugeniusz 
Gwóźdź oraz zastępca wójta Łukasz Ziob. – Jesteśmy 
jedenastym samorządem współpracującym z „Górnikiem 
Zabrze”. Znaleźliśmy się w pierwszym składzie, 
przystępujemy do współpracy jako ważny zawodnik – 
stwierdził wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 

 

 

WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ NA 
MECZ GÓRNIKA ZABRZE! 

Jesteś fanem Górnika Zabrze? Chcesz zobaczyć 
swoich ulubionych zawodników w akcji? Nie musisz 

kupować biletu, damy ci go! 

Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia  
na mecz: Górnik Zabrze – Piast Gliwice  

(mecz odbędzie się 2 listopada). 

KIBICOWALI GÓRNIKOWI 

15 września mieszkańcy naszej gminy mieli okazję
zobaczyć na żywo mecz Górnika Zabrze i Śląska Wrocław. 
Drużyny starły się na Arenie Zabrze kończąc remisem. –
Pogoda i atmosfera dopisały. Może martwić tylko brak 
zwycięstwa, ponieważ padł bezbramkowy remis. Niemniej 
Górnik Zabrze utrzymał passę meczów bez porażki oraz 
nie stracił bramki na własnym stadionie, co pozwoliło 
utrzymać wspaniałą atmosferę towarzyszącą wydarzeniu. 
Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zorganizować 
kolejne wyjazdy – mówi inicjator i organizator wyjazdu, 
radny Marcin Potempa.  

W wyjeździe wzięło udział 50 sympatyków Górnika Zabrze 
z Tworoga i Świniowic. Marcin Potempa zadbał, by wyjazd 
był darmowy. – To wydarzenie nie odbyło się bez pomocy 
i zaangażowania wielu osób. Szczególne podziękowania 
należą się dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu, Grażynie Chmiel, która pomogła 
w zorganizowaniu transportu i dofinansowała prawie cały 
koszt wyjazdu. Pozostałe środki pochodzą z prywatnych 
źródeł i tutaj podziękowania kieruję do Jana Szczody –
mówi radny. Zdjęcie kibiców na str. 16.  

Foto. Podpisanie porozumienia poprzedził międzyszkolny turniej piłki 
nożnej, w którym uczestniczyły drużyny ze SP w Tworoga, Wojski oraz 

Boruszowic. Zwycięstwo przypadło drużynie z Tworoga. Wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani gadżetami w barwach Górnika.  

Wręczał je osobiście słynny Jorguś – maskotka Klubu.  
Na zdj. moment podpisania porozumienia. 

Co zrobić, by zdobyć voucher?  
Otrzymają go dwie pierwsze osoby, które  

21 października o godz. 10 zadzwonią do redakcji 
pod nr tel.  515 122 424 
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Klub działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, jego siedzibą jest Budynek Wielofunkcyjny 
w Nowej Wsi Tworoskiej. Na stałe współpracuje 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu. Dyrektorki 
wymienionych placówek były obecne na spotkaniu 
organizacyjnym, zgodnie zadeklarowały dalsze wspieranie 
seniorów.  

Na czele Klubu stoi samorząd w składzie: przewodnicząca 
– Barbara Izworska, wiceprzewodnicząca – Maria Płatek, 
skarbnik – Brygida Rekus, sekretarz – Natalia Frączek, 
członkowie – Jadwida Kluf, Eryka Iker oraz Leokadia 
Sobczyk.  

JESTEŚMY OD DZIAŁANIA! 

10 września w Budynku Wielofunkcyjnym w Nowej Wsi 
Tworoskiej miało miejsce spotkanie Klubu Senior+, 
podczas którego dyskutowano na temat jego 
działalności i przedstawiono plan pracy na najbliższe 
miesiące. Jak zawsze znalazło się miejsce na porcję 
kultury, turystyki, sportu i rekreacji.  

Klub jest kontynuacją działań gminy na rzecz aktywizacji 
seniorów i zwiększenia ich udziału w życiu społecznym.  
W ramach Klubu organizowane są wycieczki 
krajoznawcze, imprezy kulturalne, spotkania, odczyty. 
Kilka z planowanych na jesień wycieczek już się odbyło.  
12 września członkowie Klubu udali się do Żywca.  
8 października wysłuchali wykładu „Stanisław Moniuszko  
i jego muzyka”, a kilka dni później – 13 października miał 
miejsce wyjazd do opery w Bytomiu na spektakl „Traviata”.  

W listopadzie odbędzie się wykład połączony z dyskusją 
„Pomoc osobom starszym, formy pomocy” oraz wycieczka 
do Bochni. Plany na grudzień do wykład i prezentacja 
multimedialna „Dom Trzech Króli – dolina Renu”.  

Od września Klub Seniora (świetlica w Nowej Wsi 
Tworoskiej) jest otwarty we wtorki od 14.00 do 18.00 
oraz w czwartki od 15.00 do 19.00. Seniorzy mogą 
przyjść, porozmawiać, miło spędzić czas. Dodatkowo 
we wtorki w godz. 17.15-18.15 odbywa się gimnastyka 
seniora.  

Foto. We wrześniu seniorzy odwiedzili Żywiec.  
Zwiedzili m.in. słynne Muzeum Browaru. 

PIŁKARSKIE TRADYCJE  
W KOTACH   

Jak tylko zakończy się termomodernizacja budynku LKS 
Orzeł Koty, popularnego „sportowca”, na murach zawisną 
dwie tablice (w języku polskim i czeskim) upamiętniające 
społecznika i popularyzatora sportu, Engelberta Kroka, 
który przez ponad 30 lat był prezesem klubu. To on starał 
się o nawiązanie współpracy z czeską gminą Beňov, która 
trwa do dzisiaj.  

Odsłonięcie tablic miało miejsce w sierpniu przy okazji 
meczu towarzyskiego Orła Koty z FC Beňov. Na zdj. 
poniżej wójt, Eugeniusz Gwóźdź, żona zmarłego kilka lat 
temu Engelberta Kroka – Róża Krok oraz starosta Beňova 
Ivo Pitner.  
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KURIER KULTURALNIE 
BOOKTALKING  
– ZALAJKUJ CZYTANIE! 

Booktalking to dzielenie się z innymi swoim 
entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla 
przyjemności. To krótka reklama książki poprzez 
przedstawienie kliku scen, bohaterów lub fabuły w taki 
sposób, by odbiorca chciał po nią sięgnąć i przeczytać 
samodzielnie. Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
włącza się do akcji, na łamach naszego pisma będzie 
Was zachęcać do ZALAJKOWANIA CZYTANIA!  

W tym numerze oddajemy głos książce „Okularnica” 
Elżbiety Wojnarowskiej. 

Okularnica to niezwykła i poruszająca historia dla 
młodzieży. Opowiada o relacjach międzyludzkich, miłości, 
przyjaźni, ale również o brawurze, upokarzaniu, czy 
naśmiewaniu się z wyglądu. Zachęca do przemyśleń nad 
własnym zachowaniem, nad podejściem do życia  
i  odnoszeniem się do innych. Fabuła w wielu miejscach 
jest dramatyczna, ale ostatecznie przynosi nadzieję, że w 
życiu każdy może dostać swoją szansę. 

Moja twarz jest brzydka. Moje mieszkanie jest brzydkie. 
Moje życie jest brzydkie. (...) Okulary na wielkim nosie.  
To ja. Ohyda. Podobno Bóg stworzył nas na swoje 
podobieństwo. Jeżeli wyglądam jak On, to Mu nie 
zazdroszczę. (...) Zażalenia do Pana Boga nie wycofuję. 
Narozrabiał. Nowy dom, nowa szkoła, nowi koledzy - 
nadzieja na nowe życie. Kaśka właśnie przeprowadziła się 
z mamą do miasta. Miały wtopić się w tłum i rozpocząć 
wszystko od nowa. Spóźniła się na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Myślała, że zgubi się w tłumie, będzie mogła 
pozostać niezauważona. Nie najlepiej ubrana i uczesana,  
i ... właśnie się zakochała. 
 
Prezentowany powyżej fragment książki spodobał Ci się? 
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Tworogu, ta i wiele 
innych książek czeka właśnie na Ciebie. Zajrzyj do 
bibliotecznego katalogu on-line:  

www.gok-tworog.pl/biblioteka/katalog 
 

JESZCZE WIĘCEJ KSIĄŻEK 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu informuje,  
że otrzymała po raz kolejny dotację z Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
na lata 2016-2020. Celem Programu jest poprawa stanu 
czytelnictwa w naszym kraju poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem 
Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych, jest Biblioteka Narodowa. W tym roku 
wysokość przyznanej dotacji to 10 000 zł, dzięki tym 
środkom poszerzamy i uatrakcyjniamy ofertę biblioteki, aby 
każdy czytelnik mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy 
stałych i przyszłych czytelników do odwiedzenia naszych 
placówek w Tworogu, Wojsce i Boruszowicach. 

W zakupionych nowościach znajdują się pozycje z zakresu 
literatury pięknej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
popularnonaukowe oraz lektury. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszymi nowościami. Można to zrobić 
bez wychodzenia z domu, zaglądając na naszą stronę 
www.gok-tworog.pl. W zakładce „Biblioteka” znajdziecie 
odnośnik „katalog”. Po wejściu w katalog, po lewej stronie 
ekranu zobaczycie zakładkę „Nowości”. 

CZYTAM I PISZĘ, CZYLI  
O ROZSTRZYGNIĘTYCH  
I OGŁOSZONYCH KONKURSACH 
We wrześniu rozstrzygnięto konkurs czytelniczy  „Czytam 
z mamą, czytam z tatą!” ogłoszonego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tworogu. Wejściówki do kina 
wygrali: Kacper Mika, Milena i Filip Ziaja oraz Justyna 
Ziaja. Wszystkim gratulujemy pasji czytania i miłości do 
książek.  

Nowy konkurs już w sieci!  
Wejdź na www.gok-tworog.pl 
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ÓSMA ODSŁONA 

Ósma odsłona Narodowego Czytania została poświęcona 
polskim nowelom. Para prezydencka wskazała osiem 
lektur, których wspólnym mianownikiem jest nie tylko 
krótka forma, ale również polskość oraz refleksja nad 
miejscem człowieka w społeczeństwie.  Z ponad stu 
propozycji wybrano teksty Elizy Orzeszkowej, Marii 
Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, 
Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza i Henryka 
Rzewuskiego. Do akcji wspólnego czytania nowel włączyły 
się wszystkie szkoły gminy Tworóg (nasze zdjęcia  
na www.twg-kurier.pl).  

 

Foto. SP w Tworogu zorganizowała Narodowe Czytanie 10 września. 
Czytali uczniowie, nauczyciele i rodzice zarówno w Tworogu, jak i Brynku 
– w murach dawnego gimnazjum. Tego dnia w Tworogu można było nie 

tylko usłyszeć osiem fragmentów znanych tekstów, ale również 
komentarze ich autorów(w tej roli uczniowie klasy VI). 

 

Foto. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach czytano  
27 września. Wybrane fragmenty zostały przedstawione w formie krótkich 
inscenizacji. Uczniowie najmłodszych klas przygotowali fragment noweli 
Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”, uczniowie klas IV – VI zaprezentowali 

własną interpretację tekstu noweli Bolesława Prusa pt. „Katarynka”,  
a uczniowie klasy VII i VIII odczytali fragment noweli „Rozdziobią nas 

kruki i wrony” Stefana Żeromskiego. Czytali również nauczyciele i rodzice. 

 

WZRUSZAJĄCA LEKCJA 
HISTORII 
 
W ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, od początku września 2019 roku Szkoła 
Podstawowa w Tworogu bierze udział w akcji 
„Przerwany Marsz”, mającej na celu upamiętnienie 
Polskich Dzieci Wojny – dzieci urodzonych przed 1945 
rokiem, których dzieciństwo zostało naznaczone 
piętnem wojny, a edukacja brutalnie przerwana.  

W ramach prowadzonej akcji podziwiać można na 
szkolnym holu specjalnie przygotowany na tę okazję plakat 
upamiętniający te wydarzenia, a we wszystkich klasach 
przeprowadzone zostały lekcje na temat II wojny 
światowej, w czasie których szczególny nacisk położono 
na próbę stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci 
Wojny, u których czas okupacji naznaczył całe późniejsze 
życie. W czasie zajęć z wychowawcami każda klasa 
przygotowywała także okolicznościową kartkę 
„Współczesne dzieci – uczniom sprzed lat”, wyrażając 
pamięć, wyrazy szacunku i własne podziękowania 
ostatnim świadkom tamtych tragicznych dni.  

25 września gościliśmy w naszej szkole niezwykłą osobę –
Panią Elżbietę Gansiniec, byłą nauczycielkę naszej szkoły, 
należącą właśnie do wojennego pokolenia
(na zdj. poniżej). 

Foto. 2 października do Narodowego Czytania włączył się Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wojsce. Uczniowie zaprezentowali inscenizację 

opartą na noweli „Katarynka” Bolesława Prusa. Następnie tekst czytali 
uczniom nauczyciele, rodzice oraz z-ca wójta, Łukasz Ziob.  
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Na spotkaniu z uczniami klas VI Pani Elżbieta przybliżyła 
uczniom czasy wojenne, dzieląc się własnymi 
doświadczeniami i rodzinnymi historiami, które tak 
zafascynowały uczniów, że słuchali ich z zapartym tchem, 
w niczym niezmąconej ciszy. Nie obyło się także bez 
wzruszeń, gdy Pani Gansiniec zaprezentowała uczniom 
niezwykłą lalkę otrzymaną w czasie okupacji od 
przebywającego na froncie ojca. Owa zabawka stała się 
dla Niej prawdziwym talizmanem, a dziś wielką i wspaniałą 
pamiątką rodzinną, która zawsze kojarzyć się będzie  
z rodzicami i niezwykłymi okolicznościami jej otrzymania. 

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie za tak piękną  
i wzruszającą lekcję historii, która pozostanie z nami na 
zawsze, a która zobrazowała nam dzieje naszego kraju 
lepiej niż niejedna książka. 

Uczniowie i nauczyciele 

ŚWIĘTY FRANCISZEK  
I WILK Z GUBBIO  

Legenda mówi, że w okolicy miasta Gubbio grasował 
kiedyś groźny wilk. Mieszkańcy bali się opuszczać bramy 
miasta, ponieważ okrutne zwierzę pożerało nie tylko 
zwierzęta, ale również ludzi. Przebywający w okolicy 
święty Franciszek współczuł mieszkańcom i postanowił 
zaradzić ich problemowi. Zabezpieczony w tarczę 
najświętszej wiary i znak krzyża wyszedł naprzeciw wilka  
i polecił mu, aby nikogo więcej nie krzywdził. Mówiąc to 
uczynił znak krzyża nad wilkiem. Zwierzę spotulniało  
i niczym baranek położyło się u stóp świętego Franciszka, 
który rzekł: – Bracie wilku czyniłeś wiele straszliwego zła  
w miasteczku. Lecz ja chcę między tobą a nimi uczynić 
pokój. Po tych słowach w mieście zagościł spokój i zgoda.  

Co legenda ma wspólnego z Kotami? Mieszkańcy tej 
wsi z pewnością nie muszą obawiać się wilków... Na 
końcu ul. Lublinieckiej w Kotach, w miejscu gdzie 
kończą się już zabudowania, pośród drzew stoi 
kapliczka świętego Franciszka.   

 

Powstała ona 27 lat temu z inicjatywy śp. ks. proboszcza 
Henryka Gawelczyka. – Święty Franciszku dziękujemy Ci 
za przepiękną przyrodę, która nas tu otacza, chroń ją 
i naucz nas ja chronić – głosi inskrypcja. – Figura św. 
Franciszka, która znajduje się w tej kaplicy pochodzi 
z naszego kościoła, została odnowiona przez śp. Pana 
Knopik z Radonii. Poświęcenie kaplicy odbyło się 
najprawdopodobniej 4 października 1992 r., w tym dniu 
obchodzone są uroczystości w intencji św. Franciszka 
z Asyżu. W sposób szczególny w budowę kapliczki 
zaangażowani byli śp. ks. Proboszcz Henryk Gawelczyk, 
ks. Pluta z Austrii, Reinhold i Elżbieta Zyzik, Helmut 
Kroczek, Paweł Gorka, Leon Soll, Horst Gwozdek 
z Tworoga, pan Pustelnik z Nowej Wsi, Hajnel Knopik 
z Radonii, Manfred Knopik z Kielczy oraz pan Wons 
z Żędowic. W projekt zaangażowali się również
Jerzy i Róża Ziaja, Aniela Krain, Ryszard Foks, Zygmunt 
Nowak, Piotr Kliś z Tworoga, Alojzy Król z Niemiec, 
Franciszkański Zakon Świeckich z naszej parafii. 
Jerzy Ziaja jako ówczesny sołtys podjął się tego zadania, 
przez następne  25 lat opiekował się kaplicą razem z żoną 
Różą – mówi aktualnie sprawujący opiekę nad kapliczką, 
Roman Potempa z Kotów.  

KROPKOWY ŚWIAT 
16 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Boruszowicach po raz drugi obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Kropki. W tegorocznym 
kropkowym święcie, wzięła udział cała społeczność 
szkolna. Klasy uczniowskie zamieniły się w kuźnie 
talentów. 

Kropka była obecna nie tylko na plastyce. Uczniowie klasy 
III wcielili się w rolę detektywów, poszukując wyrazów, 
tworzących hasło dnia. Wszyscy uczniowie rozwiązywali 
matematyczne zadania z kropką. Aplikacja Quiver 3D 
robiła furorę na lekcji języka niemieckiego. Uczniowie 
mogli zaprojektować własną kropkę i zobaczyć, jak 
zmienia się w trójwymiarową kulę, tworzyli też chmury 
językowe. Lekcje wychowania fizycznego, odbyły się 
oczywiście z wykorzystaniem piłek, obręczy, hula-hop-, 
czyli przestrzennej kropki. Kropka wkradła się nawet do 
kuchni, miłą niespodzianką były kluski na obiad. W tym 
wyjątkowym dniu każdy uczeń naszej szkoły miał mnóstwo 
okazji, żeby uwierzyć we własne siły i nie poddawać się 
zbyt szybko. Na korytarzu można podziwiać ,,Skrzydła 
talentów" – efekt pracy wszystkich uczniów. W tym 
wyjątkowym dniu uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas 
może tworzyć, czasami wystarczy zacząć od kropki... 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Gmina stara się zdobyć dodatkowe środki na pokrycie 
kosztów związanych z pozbyciem się nadmiaru wód 
gruntowych i ma na to szansę. Niestety mniej 
optymistycznie wygląda sprawa finansowania nawierzchni 
asfaltowej na ul. Wiejskiej (droga powiatowa). Zgodnie 
z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych wydaną na etapie 
projektowania inwestycji, nawierzchnia asfaltowa na 
ul. Wiejskiej miała być odtworzona na odcinku 1,40 m. 
Tego typu decyzje wydawane są na określony czas, 
dlatego gmina musiała wystąpić o wydanie kolejnej. – Ku 
naszemu zaskoczeniu nowa decyzja mówi o odtworzeniu 
całej nawierzchni, a to już zupełnie inne koszty – przyznaje 
wójt. Co więcej na pokrycie kosztów odtworzenia 
nawierzchni samorząd nie ma szans zdobycia środków 
zewnętrznych, trzeba będzie sięgnąć po środki z budżetu 
własnego.   

Pomimo kilku dodatkowych problemów budowa kanalizacji, 
choć wolniej, idzie do przodu. Na początku października 
zakończono prace na ul. Piaskowej. Stacja podciśnieniowa 
z przepompownią już stoi w stanie surowym. Łącznie 
wykonano ponad połowę robót. – Wykonawca wywiązuje 
się z umowy, prace postępują. Trzeba jednak pamiętać, 
że inwestycje liniowe są zawsze wymagające. Dziękuję 
mieszkańcom za przychylność i cierpliwość. Proszę też 
o jeszcze odrobinę wyrozumiałości, naprawdę staramy się, 
aby inwestycja została przeprowadzona sprawnie. 
Szczególne podziękowania kieruję do pana Reinharda 
Schygulla, który jako mieszkaniec sołectwa poświęca swój 
prywatny czas i nadzoruje inwestycję – mówi Eugeniusz 
Gwóźdź.  

BRUDY…  

Czy decyzja o pozwolenie na składowanie odpadów 
w Brynku może zostać cofnięta? Ile to jeszcze potrwa? 
Co dalej? Między innymi takie pytania mieszkańcy 
kierowali do pani naczelnik Ireny Gatys z Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie 
Powiatowym w Tarnowskich Górach, na zebraniu 
sołeckim 11 września w Brynku. 
 

Sprawa ciągnie się od momentu wydania pozwolenia 
na składowanie odpadów przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach decyzją z 2016 roku. O dziwo, 
problem wciąż nie został rozwiązany. Na terenie przy 
ul. Zakładowej w Brynku składowane są m.in. odpady 
pohutnicze i odpady plastikowe. W 2017 r. starostwo 
powiatowe w Tarnowskich Górach wnioskowało 
do Instytutu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie 
kontroli składowania odpadów. IOŚ zawitał na teren 
zakładu 6 sierpnia 2019 roku. – Z wiedzy jaką 
dysponujemy wynika, że kontrola jeszcze się nie 
zakończyła – mówi Irena Gatys ze starostwa powiatowego. 
Firmy prowadzące działalność przy ul. Zakładowej 
pozwolenie na gospodarowanie odpadami mają  do 2027 
roku. I wygląda na to, że trudno będzie zniechęcić 
przedsiębiorców do zaprzestania działalności.  

 

WOLNIEJ, ALE DO PRZODU… 

W listopadzie miała się zakończyć budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi 
Tworoskiej wraz z pompownią próżniowo-tłoczną  
i rurociągiem tłocznym. Wiemy już, że jest to nierealne. 
Termin realizacji inwestycji wydłużono do czerwca 
2020 r. Skąd taki poślizg? 

– Jak na razie jest to najdroższa inwestycja gminy Tworóg. 
Jej koszt przekracza 10 mln zł. To skomplikowane i trudne 
ze względu na teren zadanie, w związku z tym problemów 
jest proporcjonalnie więcej. Staramy się temu sprostać, 
jednak już dziś wiemy, że termin zakończenia projektu 
wydłuży się – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Powody  
są właściwie dwa: woda i rosnące koszty.  

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach, wysoki 
poziom wód gruntowych mocno skomplikował sprawę. 
Wykonawca musi ją regularnie wypompowywać, a to 
generuje koszty i wydłuża czas. Czy nie dało się tego 
przewidzieć na etapie projektowym? – Niestety w tym 
przypadku wykonane ekspertyzy nie pokrywają się  
z rzeczywistością. Teren jest dosyć nieprzewidywalny. 
Mówiąc prosto, tam gdzie w teorii wody być nie powinno, 
ona jest…  – mówi wójt.  

 

Foto. Zdjęcia wykonano na rogu ulic Brynkowskiej i Piaskowej  
w sierpniu i pod koniec września. Na pierwszym widać  
zaledwie fundament, na drugim jest już cały budynek. 
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Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, która na 
wiosek Gminy Tworóg w 2018 r. wszczęła postępowanie  
w sprawie nieprawidłowego składowania odpadów, 
umorzyła je 29 sierpnia br. Nadzieją dla mieszkańców 
miała być nowelizacja ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz innych ustaw, która znacząco 
zaostrzyła regulacje dotyczące składowania  
i magazynowania śmieci. W związku z tym firmy odpadowe 
do 5 września miały obowiązek złożyć nowe wnioski  
o przedłużenie pozwoleń na składowanie odpadów, jednak 
termin ten przesunięto na 5 marca 2020 roku. Jak 
zapewnia starostwo po otrzymaniu nowego wniosku, przy 
wydawaniu decyzji będzie brana pod uwagę opinia wójta. – 
Żyjemy w gąszczu chorych i niedoskonałych przepisów, 
które nas otaczają. Z jednej strony są realizowane 
programy ograniczające niską emisję, z drugiej jest 
możliwość nieodpowiedzialnego składowania odpadów – 
mówił na zebraniu wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA! 
W okresie jesienno-zimowym pieszy narażony jest na 
więcej niebezpieczeństw. Szybciej zapadający zmierzch 
powoduje, że jesteśmy słabo widoczni dla kierowców. 
Dlatego wraz z początkiem roku szkolnego policjanci 
przypominają dzieciom i młodzieży o podstawowych 
zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.  
W myśl akcji „Bezpieczna droga do szkoły” organizowane 
są prelekcje dla uczniów szkół podstawowych  
i przedszkolaków w całym kraju. Nie inaczej jest w gminie 
Tworóg. 

Pieszy w ciemnym ubraniu idący nocą widziany jest przez 
kierowcę z odległości 30-40 metrów, dzięki noszeniu 
elementów odblaskowych kierujący pojazdem zobaczy go 
z odległości 150 m. Pamiętajmy, że noszenie odblasków 
może nas ochronić przed kalectwem, a nawet przed 
śmiercią! 

–  Pokazywanie dzieciom dobrego przykładu to nasza 
misja – mówi nauczycielka Anna Kupka. – Co roku 
uczniowie klas pierwszych w naszej szkole biorą udział 
w Akademii Bezpiecznego Puchatka – ogólnopolskim 
programie edukacyjnym obejmującym tematykę związaną 
z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, 
w domu, w szkole oraz w Internecie. Uczniowie podczas 
spotkań z pedagogiem analizują każdy dział dotyczący 
bezpieczeństwa. Program cieszy się w naszej placówce 
ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy po 
zakończeniu cyklu spotkań biorą udział w ogólnopolskim 
teście wiedzy o bezpieczeństwie – dodaje pani Ania, która 
jest koordynatorem programu w Szkole Podstawowej 
w Wojsce. Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez 
cały rok!   

METODA NA BABCIĘ… 
 
Oszustom nie brakuje pomysłów jak wyciągnąć od nas 
pieniądze: na wnuczka, siostrzeńca, pracownika 
administracji czy policjanta. W ostatnim czasie na 
terenie naszej gminy próbowano oszukać kilkoro 
mieszkańców tzw. „metodą na wnuczka”. Niestety 
z pozytywnym wynikiem… Jedna osoba przekazała 
oszustom kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak to się 
dzieje, że mimo ostrzegania przed oszustami 
w mediach i apelach policji, oszuści w dalszym ciągu 
mogą uprawiać swój proceder? 

Schemat zawsze jest ten sam, sprawcy dzwonią na numer 
domowy przedstawiając się jako wnuk czy siostrzeniec. 
Tłumaczą „dziadkowi” czy „babci”, że mają niepowtarzalną 
okazję na zakup jakiegoś przedmiotu w promocyjnej cenie 
lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej uczestnicząc 
w wypadku drogowym. Sposób mówienia i grania na 
emocjach przez oszustów, sprawia, że ofiara nie jest 
wstanie rozpoznać głosu bliskiej osoby jak również myśleć 
racjonalnie. I wpada w sidła oszustów, którzy proszą 
o pożyczkę finansową. Kwoty, których żądają oscylują 
zwykle w przedziale od 10 do 200 tysięcy złotych. 
Po pieniądze nigdy nie przychodzą osobiście, zawsze 
wysyłają w tym celu swojego znajomego, któremu ofiara 
przekazuje pieniądze. Oszuści bardzo często podają się za 
fachowca i wykorzystując autorytet urzędnika, policjanta 
lub wiedzę hydraulika wyłudzają pieniądze. Ofiara jest 
zawsze przekonana, że rozmawia przedstawicielem prawa 
lub profesjonalistą oferującym usługę.  

Statystyki policyjne wskazują, że najbardziej narażone na 
działania oszustów są osoby starsze. Aby nie paść ich 
ofiarą policja radzi, by zachować szczególna ostrożność,
zwłaszcza, gdy ktoś podaje się za członka rodziny.
Najlepiej zweryfikować to dzwoniąc do tej osoby. Jeżeli 
ktoś podaje się za pracownika administracji również należy 
zadzwonić do organizacji, na którą się powołuje
i sprawdzić czy dana osoba mówi prawdę. 

 

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tworogu 
odwiedzają placówki oświatowo-wychowawcze i tłumaczą 
uczniom jak bezpiecznie zachować się w drodze do i ze 
szkoły, na co uważać i jak reagować na zagrożenia. 
Zajęcia przeprowadzone przez dzielnicowego asp. Macieja 
Bobola oraz asp. Ewelinę Płaszczymąkę w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce pokazują, że nauka nie 
idzie w las. Na pytania policjanta jak zachować się na 
drodze, dzieci chórem udzielały poprawnych odpowiedzi. 
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci 
przypominali również jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych, które powodują, że kierowca zobaczy nas  
z większej odległości. 
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problemy ze snem, bóle głowy, nawet napady padaczkowe 
a w niektórych przypadkach śmierć. Czy warto ryzykować? 
Teorie już znamy, wiemy czym grozi sięganie po dopalacze 
i energetyki. Pora na praktykę.  

WRZESIEŃ W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W WOJSCE 

Wrzesień w naszym przedszkolu obfitował w wiele 
atrakcji. Do tych najważniejszych zaliczyć należy 
spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji 
w Tworogu, warsztaty w ramach akcji „Pomaganie jest 
fajne” zorganizowane przez strażaków 
z OSP w Boruszowicach-Hanusku oraz Dzień 
Pieczonego Ziemniaka. 

W trakcie pierwszego spotkania przedszkolaki miały 
okazję przypomnieć sobie i przećwiczyć zasady 
bezpiecznego przechodzenia przez pasy czy poruszania 
się po chodniku, jak również  zapoznać się z zasadami 
prawidłowego korzystania ze sprzętów w ogrodzie 
przedszkolnym. Równie wielkim zainteresowaniem cieszył 
w naszym przedszkolu Dzień Pieczonego Ziemniaka
(zdj. poniżej). Tego dnia nasi podopieczni poznali „Krótką 
bajkę o ziemniaku”, wykonywali ziemniaczanego jeżyka 
oraz kompozycje z ziemniaczanych stempli. 
Najważniejszym i najbardziej wyczekiwanym punktem dnia 
był jednak obiad, czyli pieczone ziemniaki i smażone 
kiełbaski.  

– Należy pamiętać, że policjanci nigdy nie proszą  
o przelanie pieniędzy jak również nie interesują się ile 
mamy oszczędności i w których bankach. Nigdy także 
nie żądają przelania pieniędzy na inne konta lub 
wypłaty czy przekazania ich komukolwiek. Policjanci 
nie informują o prowadzonych przez siebie 
działaniach, a zwłaszcza nie robią tego w rozmowie 
telefonicznej. Tak działają oszuści, którzy poprzez 
manipulację chcą przywłaszczyć sobie mienie innych 
osób – wyjaśnia Komendant Komisariatu Policji  
w Tworogu asp. szt. Ireneusz Zewelak.  

Akcja „bezpieczny senior” prowadzona przez Komendę 
Powiatową Policji w Tarnowskich Górach, której hasło „Nie 
reagujesz – akceptujesz” ma na celu zwiększyć 
świadomość osób starszych, a tym samym ustrzec przed 
oszustami. Pamiętajmy, że ani policjanci, ani urzędnicy nie 
żądają od nas wpłaty pieniędzy, tym bardziej przez telefon. 

O KAŻDYM PODEJRZANYM TELEFONIE PILNIE 
POINFORMUJ POLICJĘ DZWONIĄC NA NUMERY 

ALARMOWE: 

997 lub 112. 

TRUCIZNA W PLECAKU 
DZIECKA! 

Wysokie dawki kofeiny, cukru, sztuczne barwniki i aromaty 
– to standardowy skład napojów energetycznych, które 
niestety coraz częściej trafiają do plecaków naszych dzieci. 
Sprzedaż papierosów i alkoholu nieletnim reguluje ustawa, 
w przypadku energetyków – nie. Każdy, bez względu na 
wiek, może wejść do sklepu i kupić ulubione napoje.  
O szkodliwości i skutkach ubocznych spożycia napojów 
energetycznych i dopalaczy mówiła Anna Prykosz  
ze Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i ich Rodzin 
„Falochron”. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w dniach  
18 i 19 września w szkołach w Boruszowicach i Wojsce. 

Celem spotkań było uświadomienie młodym ludziom jakie 
są skutki picia napojów energetycznych oraz zażywania 
dopalaczy. Ogromne ilości glukozy, fruktozy to nie jedyna 
pułapka napojów energetycznych. W składzie pojawiają się 
słodziki takie jak aspartan, sacharynian sodu czy cyklamat, 
które spożywane w nadmiarze są szkodliwe dla naszego 
zdrowia, w tym mogą przyczyniać się do powstania 
nowotworów. To nie wszystko, spożywanie energetyków 
może wywołać drgawki, gwałtowne bicie serca, nudności, 
 

Również we wrześniu do naszego przedszkola przybyli 
strażacy z OSP w Boruszowicach-Hanusku, którzy 
w ramach wolontariatu przeszkolili nasze dzieci z zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie 
zajęć praktycznych każdy przedszkolaczek uczył się 
czynności ratownika przy pomocy mięciutkiego, 
kolorowego misia. Największą atrakcją warsztatów okazała 
się postać Marshalla ze znanej bajki "Psi Patrol", 
na którym dzieciaki mogły np. przećwiczyć układanie 
poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. 
Dodatkowo przedszkolaki otrzymały od wolontariuszy 
dyplomy „Małego ratownika”, znaczki odblaskowe, a także 
słodki poczęstunek.  

Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia zajęć 
w naszym przedszkolu dziękujemy i liczymy, że kolejne 
miesiące będą równie ciekawe i emocjonujące.  

Monika Ziob
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Foto. Jesteśmy partnerem Górnika Zabrze! A to oznacza szereg korzyści. 
Jakich? Czytajcie w dziale hobbysta i wygrywajcie wejściówki na mecze!  

 

Foto. Oto kibice z gminy Tworóg, którzy we wrześniu zobaczyli na żywo 
mecz Górnika Zabrze i Śląska Wrocław. Więcej o wyjeździe na str. 7.  


