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KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

WAKACYJNY GRAFIK,  
CZYLI GMINNE PIKNIKI 

• 16 lipca (sobota)  

– festyn rodzinny w Mikołesce 

• 23 lipca (sobota)  

– festyn rodzinny w 
Boruszowicach 

• 30 lipca (sobota)  

– festyn rodzinny w Świniowicach 

• 06 sierpnia (sobota) 

– festyn rodzinny w Kotach 

• 27-28 sierpnia (sobota-
niedziela)  

– Dożynki Gminne w Tworogu   
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Oddajemy w wasze ręce wakacyjne wydanie 
„TWG Kuriera”. Kolejny numer – jak co roku – ukaże się 
we wrześniu. Życzymy słonecznego lata, wielu okazji do 
odpoczynku i niezapomnianych wojaży. Dla tych, którzy 
lubią wycieczki przygotowaliśmy dwie propozycje. 
Znajdziecie je w dziale „Hobbysta”.  

Ponadto relacjonujemy „Akcję Lato”, czyli dwutygodniowe 
półkolonie dla dzieci organizowane przez GOK. 
Wypoczynek w formie wycieczek cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Nic dziwnego, program był bardzo 
bogaty. Dzieci z pewnością się nie nudziły. A co dokładnie 
robiły? Więcej na str.7. 

Przypominamy także o zakazie wstępu do lasu, które  
ogłosiło Nadleśnictwo Brynek. Do kiedy będzie 
obowiązywać i jakiego obszaru dotyczy? Dowiecie się tego 
na str. 11. 

  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Anna Rogala-Goj, Karina Jaksa, Kornelia Sobel, Jolanta Winkler 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
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ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER POD LUPĄ 
X FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

11 czerwca odbyło się Jubileuszowe X Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Tworóg. Forum ma na celu 
wsparcie przedsiębiorców z terenu naszej Gminy 
poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń, 
nawiązanie współpracy oraz otrzymanie informacji na 
temat możliwej pomocy ze strony instytucji i firm 
wspomagających działalność gospodarczą,  
np. Powiatowy Urząd Pracy, Bank Spółdzielczy. 

Od dziesięciu lat impreza jest organizowana w innym 
miejscu, zawsze u naszych lokalnych przedsiębiorców. 
Dlatego Forum  odbyło się już m.in. w Pensjonacie „Pod 
Różą” (Wojska), na „Brzeźnicy” (Brynek), w „Ranczu 
Baranówka” (Nowa Wieś Tworoska). W tym roku 
przedsiębiorcy spotkali się w „Dębowej Barci” w Tworogu.  

– Bank Spółdzielczy w Tworogu  
– Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.  
– Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.  

Nasza Gmina otwarta jest na nowych przedsiębiorców 
oferując im pomoc w znalezieniu terenu inwestycyjnego, 
zmieniając plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie 
rozszerza się tereny pod inwestycje. Prowadzący już 
działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie: 
– Gmina Tworóg oferuje pomoc pracowników Urzędu 
i przychylność Władz Gminy dla firm, które znalazły się 
w trudnej sytuacji finansowej. Każdą sprawę załatwia się 
indywidualnie sprawdzając dokumenty i kwalifikując firmę 
lub nie do pomocy „de minimis”; 
– Stawki podatku od nieruchomości są o wiele niższe niż 
ustalone przez Ministra Finansów, który zezwala na 
obniżenie poszczególnych stawek; 
– Opłata za targowisko w centrum Tworoga jest najniższa 
w rejonie.   

Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy jest bardzo 
ważnym elementem rozwoju. Tworzy się wtedy nowe 
miejsca pracy, do budżetu Gminy odprowadzane są 
podatki od nieruchomości oraz w przypadku sprzedaży 
napojów alkoholowych opłata za koncesję. Dodatkowo 
z budżetu Państwa do budżetu Gminy przekazywane są 
udziały w podatku dochodowym: 
– osób fizycznych w wysokości około 38% 
(odprowadzonego przez firmę podatku dochodowego i od 
zatrudnionych osób); 
– osób prawnych około 7 %  (odprowadzonego przez firmę 
podatku dochodowego) oraz dodatkowo około 38% 
(odprowadzonego przez firmę podatku od zatrudnionych 
osób).  
Wracając do dochodu z koncesji na sprzedaż napojów 
alkoholowych, to dochód z tej opłaty musi być w całości 
wydatkowany na działania określone w przyjętym przez 
Radę Gminy Tworóg  „Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałaniu Narkomanii”. Fundusze mogą być 
wykorzystane do  m.in.: doposażenia świetlic z sołectw, 
prowadzenia zajęć w tych świetlicach, wyposażeniu 
placów zabaw, współfinansowania imprez (np. w tym roku 
zakupiono nagrody dla dzieci w biegu II Tworogowska 
dycha po trowie” itp.  

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na www.tworog.pl 
 

Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź uhonorował 
przedsiębiorców w dwóch kategoriach: „Prowadzące 
długoletnią działalność gospodarczą” oraz  „Zatrudniające 
największą ilość osób”. Laureaci otrzymali statuetki oraz 
kwiaty. W pierwszej kategorii jako te, które najdłużej 
prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Tworóg posiadaczami statuetek zostały:  
– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
w Tworogu,  
– Salon Fryzjerski Lorenc,  
– Bank Spółdzielczy w Tworogu (na zdj. prezes banku – 
Kazimiera Huniak odbierająca statuetkę z rąk wójta 
Eugeniusza Gwoździa). 
W drugiej kategorii wyróżniono trzy kolejne miejsca, 
dla firm prowadzących działalność na terenie Gminy 
Tworóg, zatrudniających największą ilość osób. Są 
nimi: 
– I miejsce – Zakład Wielobranżowy Simet Sp. z o.o.  
– II miejsce – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Tworogu 
– III miejsce – P.P.H.U. „Drewtar” Sp. z o.o.  

Co roku te same osoby i firmy wspomagają organizację 
Forum, dlatego zostały uhonorowane przez Wójta Gminy 
Tworóg Eugeniusza Gwoździa statuetkami za okazaną 
pomoc. Są nimi: 

W związku z Jubileuszem Forum, organizator Wójt 
Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź przygotował 
Konkurs dla stałych czytelników TWG Kuriera: 

Pierwsze 20 osób, które przyniosą do Urzędu Gminy 
Tworóg (pokój nr 114) w godzinach pracy Urzędu 
numer lipcowy i czerwcowy (z 2016 roku)  
„TWG Kuriera”, otrzyma Jubileuszowe Kubki  
z X Forum Przedsiębiorczości Gminy Tworóg.  
O dostępności kubków można zapytać pod numerem 
telefonu: 32 285 74 93 wew. 57. Promocja trwa do  
31 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.   
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KURIER HOBBYSTA 
CYSTERSKIE CO NIECO! 
A któż to pędzi na rowerach w cysterskim wdzianku? 
Pewnie wielu z was się zastanawiało, kiedy 27 czerwca 
przez Tworóg przejeżdżała budząca zainteresowanie 
grupa cyklistów. Już odpowiadamy. To 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica. Jego 
członkowie postanowili w niebanalny sposób 
promować swoją gminę. Po spotkaniu z „braciszkami” 
wiemy, że Jemielnicę trzeba odwiedzić i to jeszcze 
tego lata!  

Choć w Jemielnicy – wsi położonej we wschodniej części 
województwa opolskiego, nieopodal Strzelec Opolskich – 
cystersów nie ma od 200 lat, na każdym kroku widać ślady 
ich dawnej świetności. Stowarzyszenie uznało, że 
materialna i niematerialna spuścizna zakonu to prawdziwy 
skarb Jemielnicy, o który należy dbać i który należy 
promować. Stworzyli więc „Cysterskie co nieco na 
rowerze” – ofertę turystyczną, o której opowiadali podczas 
wizyty w Urzędzie Gminy w Tworogu. W prezentacji była 
mowa o zabytkach sakralnych i świeckich, miejscach 
rekreacyjnych, ścieżkach rowerowych, wybitnych 
mieszkańcach wsi oraz jej historii. Co należy wiedzieć 
planując wyprawę? Jemielnica należy do najstarszych 
miejscowości ziemi strzeleckiej, której rozwój i liczne 
zabudowy są zasługą opactwa Cystersów założonego tam 
w drugiej połowie XIII wieku. Było to drugie opactwo 
cysterskie w księstwie opolsko-raciborskim (po Rudach). 
Do końca XVII wieku Cystersi z Jemielnicy zorganizowali 
gospodarstwa folwarczne we wszystkich wsiach 
należących do klasztoru. Uprawiali głownie proso, żyto, 
groch oraz jęczmień i owies. Uprawiano również chmiel, z 
którego dodatkiem produkowano dobre gatunki piwa. To 
właśnie w zabudowaniach dawnego browaru mieści się 
dzisiaj Punkt Informacji Turystycznej. Klasztor Cystersów 
został zlikwidowany decyzją pruską 24.11.1810 roku. 
Majątek zakonu przeszedł na rzecz skarbu pruskiego. 

Czy Jemielnica rzeczywiście jest europejską gminą ze 
śląską dusza jak przekonywali nas goście? Sprawdźcie to! 
Dla zainteresowanych zwiedzeniem cysterskiej okolicy 
podajemy adres i telefon Punktu Informacji Turystycznej  
w Jemielnicy: ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica,  
tel.: (77) 556-10-86, e-mail: turystyka@jemielnica.pl 

WIEDEŃ UDERZA DO GŁOWY! 
Mamy dla was jeszcze jedną propozycję turystyczną. 
Tym razem zagraniczną. Zachęcamy was do spędzenia 
weekendu w Wiedniu. Być może omijacie to miejsce 
w przekonaniu, że hałas, wrzawa, wielokulturowość 
i szybkość życia przytłoczą was. Że miasto, w dodatku 
największe w Austrii, nie jest właściwym miejscem do 
odpoczynku. Mylicie się! Wiedeń oferuje także 
klimatyczne, romantyczne, kameralne i bardzo 
tradycyjne zakątki, w których nie tylko dobrze zjecie 
i posłuchacie lokalnej wiedeńskiej muzyki 
(Schrammel-Musik), ale przede wszystkim skosztujecie 
młodych win, prosto z okolicznych winnic. Mówiąc 
krótko – Wiedeń uderzy wam do głowy!  

Centrum stolicy  jest oczywiście tłoczne, a życie płynie tam 
w rytmie przyjazdu i odjazdu metra. Komunikacja miejska 
jest tu dopracowana do perfekcji. Bez problemu nawet bez 
znajomości języka niemieckiego odnajdziecie właściwy 
numer linii i dotrzecie gdzie chcecie. Waszej uwadze 
polecamy tramwaj linii 38. Dojedziecie nim do miejsca, 
które przełamuje mit o wielkich miastach, które rzekomo są 
pozbawione lokalnego charakteru wypartego przez 
europejskie trendy.  

Foto. Weekend w Wiedniu nie wystarczy, by zobaczyć wszystko.  
Z pewnością jednak wystarczy, by zakochać się w XVIII-wiecznych 

kamienicach, splendorze pałacowych wnętrz i kameralnych, 
romantycznych winnicach otaczających Wiedeń.  
Na zdj. jedna z urokliwych oberży na Grinzing.   

Po ok. 20 minutach podróży wysiadamy na Grinzing –
dzielnicy, którą będąc w Wiedniu po prostu trzeba 
zobaczyć. Znajdujemy się na stokach Lasku Wiedeńskiego 
(Wienerwald), w północnej części miasta. Wyżej widać 
wzgórze Kahlenberg, z którego w 1683 r. Jan III Sobieski 
dowodził bitwą o Wiedeń.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Foto. Grinzing – miejsce cieszące zarówno oko, jak i podniebienie. 

Wiele z nich udało im się odwiedzić poznając stopniowo 
świat, nazywany jedną z kolebek chrześcijaństwa. Byli 
m.in. w stolicy Malty La Valette, gdzie zobaczyli Katedrę
św. Jana – miejsce spoczynku Mistrzów Zakonu Joannitów 
ozdobione obrazami Caravaggia. Odwiedzili Kościół św. 
Pawła oraz grotę, w której zgodnie z legendą ukąsiła go 
żmija. Z kolei msza polowa odprawiona przez opiekuna 
duchowego pielgrzymów, proboszcza parafii św. Anny 
i św. Joachima w Gogolinie – Karłubcu – ks. Stanisława 
Kołodzieja, odbyła się na skalistej wysepce św. Pawła –
w miejscu, gdzie rozbił się okręt Świętego. W programie 
pielgrzymki znalazły się także megalityczne świątynie 
Hagar Qim i Mnajdra i zwiedzanie Mgarr z Kościołem Matki 
Boskiej z Lourdes i miejscem Objawienia NMP. 

 

Od razu uderza odmienna architektura. Nie ma tu 
wysokich biurowców, czy nowoczesnych oszklonych 
witryn. Są za to wąskie alejki, austriackie skośne dachy, 
elewacje o żywych kolorach, tradycyjne okiennice  
i tajemnicze ogrody ukryte za bramami. 

To mini-miasteczko jest znane przede wszystkim  
z niewielkich, lokalnych winiarni nazywanych Heuriger. To 
one każdego dnia przyciągają na Grinzing tysiące turystów 
chcących skosztować młodego (tegorocznego) wina 
produkowanego na miejscu. Smak świeżego trunku 
podawanego w szklanicy w towarzystwie żywej, 
akordeonowej muzyki i przysmaków  kuchni austriackiej to 
najlepsza recepta na letni wieczór w Wiedniu. Trudno się 
dziwić, że dla wielu turystów odwiedzenie gospody na 
Grinzig jest jednym z ważniejszych punktów pobytu  
w Wiedniu.  

ŚLADAMI ŚW. PAWŁA 

W dniach 4-11 czerwca grupka ośmiu mieszkańców 
Tworoga wzięła udział w XI Pielgrzymce Parafialnej 
organizowanej przez parafię z Gogolina-Karłubca. 
Przypominamy, że jej pomysłodawcą jest zmarły  
w 2013 r. ksiądz dziekan Józef Skowronek, który 
młodość spędził w Tworogu. Kontynuatorzy jego 
dzieła tym razem postanowili zwiedzić Maltę, na której 
św. Paweł spędził 3 miesiące poprzedzające jego 
dalszą wędrówkę do Rzymu.  

Archipelag pięciu wysp położonych w środkowej części 
Morza Śródziemnego, na południe od Sycylii tworzy jedno 
z najmniejszych państw na świecie, ale za to o bardzo 
dużej gęstości zaludnienia. Na pielgrzymach zrobiła jednak 
wrażenie inna informacja. Na tym niewielkim terytorium 
znajduje się podobno ponad 360 kościołów – każdy  
z własną historią i odrębnym stylem! 

Poza miejscami o charakterze religijnym pielgrzymi 
odwiedzili obowiązkowe punkty turystyczne takie jak 
słynny targ rybny w miejscowości Marsaxlokk, czy mury 
obronne i bastiony La Valetty. Mogli także podziwiać 
egzotyczną florę i faunę archipelagu, malownicze 
południowe wybrzeże oraz atrakcyjne plaże. Zmęczeni 
upałem z chęcią korzystali z kąpieli w hotelowym basenie.  

 

Foto. Malta jest niewielką wyspą o długości 28 km i szerokości ok.14 km. 
Głównym środkiem transportu są tu statki, pielgrzymi też z nich często 

korzystali. 
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IDĄ ZA CIOSEM 

17 czerwca zawodnicy  KS Karate Tworóg zdawali 
egzamin na kolejne stopnie uczniowskie. Wszyscy zdali 
„śpiewająco”. Z nową energią, umiejętnościami i wiarą  
w swoje możliwości dwa dni później wzięli udział  
w rywalizacji Śląskiej Ligii Karate dla dzieci i młodzieży 
kyokushin/shinkyokushin.  

W konkurencji kumite chłopców przedstawiciele KS 
Karate Tworóg przywieźli medale.  
 
Senpai Dominik Całka (5 l.) I miejsce, złoty medal 
Senpai Emil Sionkowski (8 l.) III miejsce, brązowy medal 
Senpai Mikołaj Warzecha (10 l.) III miejsce, brązowy medal 

 

Po pogadance na temat zwierząt, przyszedł czas na 
działanie. Po spałaszowaniu marchewek i karmy przez 
Kajtka i Ashana, dzieci mogły wyprowadzić „maskotki” na 
spacer, pogłaskać je i stawić czoła pewnemu wyzwaniu… 
Dzieci w parach miały się nawzajem nakarmić jabłkami  
zawieszonymi na sznurkach. Oj, nie było to łatwe zadanie. 
Ćwiczenia miało jednak pewien cel – uświadomić 
dzieciom, w jaki sposób jedzą alpaki i ile wysiłku je to 
kosztuje. W międzyczasie druga grupa uczestniczyła 
w alpakowym konkursie rysunkowym.  

To był dzień pełen emocji i przygód. Dzieci z pewnością 
wróciły do domów zadowolone z głowami pełnymi nowej 
wiedzy. Zajęcia prowadzili mieszkańcy naszej gminy 
Angelika Paś i Dawid Wons z „Leśnego Zakątka” 
(www.lesnyzakatek.org). 

Zdjęcia z wizyty alpak oraz wycieczek w ramach letnich 
półkolonii znajdziecie na www.gok-tworog.pl. „Akcja Lato” 
trwała od 27 czerwca do 8 lipca. Z dwóch tygodni 
wypoczynku w formie wycieczek skorzystało 46 dzieci. 
Grupa spędzała czas na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”, odwiedziła m.in. rybnicki 
Rodzinny Park Atrakcji, Miasteczko „TWINPIGS”, Park 
Etnograficzny w Chorzowie i Ogrodzieniec.   

DZIEŃ Z KAJTKIEM I ASHANEM 

Dwie maskotki. Tak można nazwać alpaki, które  
28 czerwca w ramach „Akcji Lato” odwiedziły Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. Dzieci z zaciekawieniem 
przyglądały się przybyszom, zadawały mnóstwo pytań  
i chętnie słuchały ich opiekunki – Angeliki Paś z „Leśnego 
Zakątka”. – Czy to są sarenki? A co one jedzą? Czy mają 
zęby? Czy potrafią pluć? A można pogłaskać? A skąd 
przyjechały? – dzieci wciąż mówiły i z radością przyglądały 
się jak ich goście spokojnie skubią trawę.  

 

www.brzeznica.tworog.pl 
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KURIER KULTURALNIE 
PIKNIK RODZINNY „NA KOCU” 

Lato się zaczyna, a z nim wiele atrakcji. Z pierwszej z nich 
skorzystaliście 18 czerwca. Piknik rodzinny przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu upłynął w miłej i słonecznej 
atmosferze. Zobaczcie jak zapamiętał ten dzień nasz 
obiektyw na www.gok-tworog.pl 

Dla najmłodszych przygotowano gry, zabawy, konkursy  
i mnóstwo nagród. Były smerfowe animacje, dekoracje 
rodem z „Krainy Lodu”, kącik origami prowadzony przez 
Kubę Hylę, pokaz KS Karate Tworóg oraz kółka 
tanecznego działającego przy GOK, zaś sala widowiskowa 
zamieniła się w atelier artystów. Obok wystawy prac 
uczestników warsztatów plastycznych działających  
w świetlicy socjoterapeutycznej GOPS-u, odbywał się 
konkurs plastyczny „Moja mama jest najpiękniejsza”. 
Osoby wyróżnione: Julię Czaję, Jakuba Poloczek  
i Katarzynę Rurańską prosimy o odbiór nagród w Gminnym 
Ośrodku Kultury w godzinach otwarcia.  
 
Drugi konkurs pt. „Mój sklep” ogłosiły „Delikatesy Centrum” 
z Tworoga. Zwycięzcami zostali: Natalia Poloczek, Marek 
Duda, Zuzanna Kandzia. Zwycięzców zapraszamy do 
sklepu po odbiór nagród 15 lipca o godz. 16.00 
 

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE  

We wtorki i czwartki w godz. 17-19 

• ZAJĘCIA TANECZNE 

Kółko taneczne – przerwa wakacyjna. 
W lipcu we wtorki i czwartki o godz. 19.30 – ZUMBA  
 

 

Foto. Animacje dla dzieci prowadziły Smerfy. Ci zaś, którym było za 
gorąco mogli się ochłodzić w „Krainie Lodu” tuż obok Anny i Elzy – 

bohaterek popularnej bajki. Przy dekoracjach przygotowanych przez 
Jolantę Warzechę chętnie się fotografowano 

Piknik podsumowujący rok szkolny zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tworogu.  

GOK – WAKACYJNY PLAN  

• LEGO KONSTRUKTOR 

Przypominamy zapisanym osobom, że warsztaty robotyki 
dla dzieci ruszają we wtorek 12 lipca o godz. 17.30. 
Spotkania (łącznie 5) będą się odbywać raz w tygodniu we 
wtorki. Koszt – 180 zł.  

• WAKACYJNE SPOTKANIA ŚWIETLICOWE  

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne spotkania 
świetlicowe w GOK-u. Od 13 lipca w każdą środę 
i piątek od godz. 12.  

Proponujemy także naukę  
tańca dla nowożeńców.  

Zainteresowanych ofertą prosimy  
o kontakt z instruktorem  

pod numerem tel. 726690977 
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 VIII DNI TWOROGA 

Kapryśna pogoda – to był zdecydowanie nieproszony 
gość na tegorocznych Dniach Tworoga. Wiało, 
grzmiało, padało... Na szczęście ciemne chmury nie 
przestraszyły was i wspólnie bawiliśmy się do późna. 
W programie imprezy znalazł się m.in. występ zespołu 
Satisfaction Rock, Marka Szołtyska, Aleksandry 
Orłowskiej oraz Coco Afro. Nasze fotorelacje 
na www.twg-kurier.pl oraz www.gok-tworog.pl. 

W sobotę 25 czerwca na scenie zaprezentował się 
tarnogórski zespół Satisfaction Rock, w którego skład 
wchodzą: Jarek Brachmański, Andrzej Ecler, Patrycja 
Kozieł, Marta Ciba, Wojtek Kubica, Michał Wieczorek. Nim 
rozpoczęła się zabawa taneczna, na placu za Urzędem 
Gminy powitano regionalny zespół „Tworożanie”, 
działający przy SP w Tworogu. Tego dnia grupa wróciła  
z pięciodniowej wizyty w gminie partnerskiej  Kumhausen 
w Niemczech. Dla „Tworożan” wyjazd był nie tylko 
wycieczką, ale przede wszystkim okazją do poznania 
kultury bawarskich sąsiadów i promocji naszych 
tradycyjnych strojów, piosenek i tańców.  

Niedzielna zabawa zaczęła się od animacji dla 
najmłodszych. W tym celu scena zamieniła się w kwiecistą 
łąkę, na której mieszkają owady. Niestety coś przerywa 
sielskie życie. Śmieci wyrzucane przez ludzi. 

W liryczny nastrój wprowadziła nas wokalistka 
z Krupskiego Młyna, laureatka licznych festiwali –
Aleksandra Orłowska, po której zaśpiewała i zatańczyła 
żywiołowa grupa Coco Afro. Impreza zakończyła się 
dyskoteką „pod chmurką”. W tym roku Dni Tworoga 
upłynęły nie tylko pod hasłem dobrej muzyki, ale również 
dobrego serca. Imprezie towarzyszyła akcja charytatywna 
na rzecz kilkuletniej Mai Rachwalskiej z Kotów, u której 
zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju ze 
spektrum autyzmu. Cieszymy się, że tak wielu z was 
wspomogło dziewczynkę kupując pyszne ciasta oraz 
przedmioty wystawione na kiermaszu. Maja jest 
podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 
całkowity dochód z akcji został przeznaczony na terapię 
i rehabilitację Mai. 

Dodatkowo na najmłodszych czekały gry i zabawy 
z nagrodami przygotowane przez sponsora imprezy 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Były wesołe, skore do tańców i wygłupów maskotki, 
gigantyczna gra planszowa, kredki, mazaki i inne zabawki. 

GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, 
odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie 
najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka 
rozpoczyna realizację kluczowych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji 
Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Tworóg – Tworzeń, których trasa 
przebiegać będzie przez obszar Gminy Tworóg. Efektem projektowanych 
inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu 
gazu ziemnego w rejonie Górnego Śląska i Opolszczyzny. Ważną 
korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci 
odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie 
danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, 
którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności 
lokalnych. Gazociągi relacji: Tworóg – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg –
Tworzeń będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-
Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała 
inwestycjom status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of 
Common Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu 
PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładkach oraz 
w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie 
internetowej GAZ-SYSTEM S.A. . Budowa ww. gazociągów wysokiego 
ciśnienia planowana jest także do współfinansowania przez Unię
Europejską. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń 
oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich 
interesariuszy. 

Dzieci poproszone przez pszczółki i pająka o pomoc nie 
tylko świetnie się bawiły, ale również dowiedziały jak 
segregować odpady i co może być dla zwierząt 
niebezpieczne. Po atrakcjach dla najmłodszych wystąpił 
Marek Szołtysek z autorskim programem.  
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I CÓŻ POWIECIE NA TO,  
ŻE JUŻ SIĘ ZBLIŻA LATO? 

Były wycieczki, prelekcje, wystawy, warsztaty, spotkania 
tematyczne, lekcje języków, ćwiczenia… Studenci 
Akademii Seniora działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu przez cały rok szkolny aktywnie działali. 
W czerwcu przyszedł czas na podsumowanie dwóch 
semestrów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
zorganizowali 24 czerwca.  

Zaczęło się od podziękowań, gratulacji i wręczania 
dyplomów. Potem zaś przyszedł czas na część 
artystyczną. Wystąpił akademicki kabaret z inscenizacją 
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Żartobliwe 
scenki mogli także zobaczyć uczestnicy półkolonii 
organizowanych w GOK-u. – To jest propozycja seniorów 
dla juniorów – komentuje Barbara Izworska. 
Przedstawienie dla dzieci odbyło się rankiem ostatniego 
dnia „Akcji Lato” – 8 lipca.  

Oficjalne zakończenie roku szkolnego, nie oznacza 
oczywiście lenistwa. Seniorzy planują w lipcu wycieczkę  
w Góry Świętokrzyskie. Można się więc spodziewać, że po 
wakacjach Akademia znów ruszy do boju. My już dziś 
zachęcamy to korzystania z oferty. Seniorzy mają bowiem 
głowy pełne pomysłów, zaś wspólne inicjatywy 
najwyraźniej dodają im energii… 

PODZIĘKOWANIA 

dla Pana Prezesa Pawła Plasa za możliwość 
zorganizowania wycieczki dla przedszkolaków  

z Wojski do lokalnej piekarni. 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne  
Gminnego Przedszkola w Wojsce. 

 

PODZIĘKOWANIA 

W imieniu syna Dariusza cierpiącego na 
dziecięce porażenie mózgowe, 

chciałam podziękować Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Tworogu za serce,  
życzliwość oraz pamięć o Darku.  

Danuta Kaszuba 
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FILMOWCY Z BRYNKA  
TAK WIDZĄ 

Film 100 metrów jest efektem realizacji projektu 
edukacyjnego. Opiekun projektu dostrzegł niezwykły 
talent Piotra Szewczyka, ucznia klasy II a – reżysera, 
operatora kamery, autora scenopisu, montażysty  
w jednej osobie, który swoją wrażliwość i niezwykłą 
umiejętność patrzenia na świat uzewnętrznia, patrząc 
w obiektyw kamery. 

Na początku roku szkolnego, kiedy uczniowie wybierali 
projekty edukacyjne, opiekun zaproponował Piotrowi pracę 
nad projektem filmowym. Ponadto w projekcie wzięli 
udział: Patryk Katryniok, Jakub Hasiński, Jakub Mazur, 
Wojciech Pilarski, Hanna Walica, Marcel Profus, Maja 
Ferdin, Martyna Kiołbasa. A w nagraniach uczestniczyła 
cała klasa II a. Grupa z pomocą opiekuna stworzyła 
scenariusz filmu prezentującego historię chłopaka, który 
dowiaduje się, że bieg przez życie nie zawsze jest łatwy  
i bezbolesny. Tak jak na bieżni, tak i w życiu zdarzają się 
upadki i potknięcia. Jednak, gdy otaczają nas mądrzy, 
wspierający nas i wrażliwi ludzie, nawet chwilowe 
niepowodzenia nie mogą nas zniechęcać. Życie zawsze 
toczy się dalej i warto walczyć o swoje marzenia, o to, by  
z godnością dobiec do mety. 

Realizacja projektu trwała około pół roku, ale okazał się na 
tyle udany, że opiekun zdecydował o wysłaniu filmu na 
konkursy filmowe do Gdyni i do Krakowa. Film został 
zauważony przez jurorów tego drugiego konkursu  
i spośród 125 filmów nadesłanych na konkurs 
zakwalifikowany do grupy 22 finalistów. 

Obraz 100 metrów uczestniczył w pokazach finałowych 
w dniu 23 czerwca w kinie studyjnym PARADOX 
w Krakowie i został wyświetlony w ramach pasma Tak 
to widzę, czyli Konkursu Filmów Amatorskich przy 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci 
i Młodzieży KINOLUB. W swojej kategorii: Film 
fabularny – prace grupowe 13-18 lat zdobył II miejsce 

Nagroda bardzo nas cieszy, ale daleko cenniejsza była 
obecność na pokazach finałowych, bo zobaczyliśmy, jakimi 
problemami żyje młodzież, co ją interesuje, jak widzi świat. 
Warto było podpatrzeć warsztat innych i przekonać się, że 
obrany kierunek rozwoju jest właściwy. Z pewnością jest to 
pierwszy sukces filmowca z Brynka, ale nie ostatni. 
O Piotrze i jego filmach na pewno jeszcze usłyszymy. Póki 
co mamy pomysł na kolejną fabułę i po wakacjach 
zabieramy się  do pracy. 

Opiekun: Anna Rogala-Goj

WSPÓLNE CZYTANIE 

10 czerwca SP w Tworogu przystąpiło do ogólnopolskiej 
akcji wspólnego czytania „Jak nie czytam, jak czytam". 
Cała społeczność szkolna zebrała się na boisku 
z książkami i w miarę naszych możliwości ułożyliśmy napis 
„czytamy". Następnie uczniowie czytali swoje ulubione 
książki. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa 
i ustanowienie rekordu czytania w jednym momencie. 

Nauczyciel  bibliotekarz – Karina Jaksa

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU 

Nadleśnictwo Brynek z dniem  28 czerwca 2016 
roku wprowadziło zakaz wstępu do lasu na terenie 
leśnictw Świniowice i Potempa.  

Wprowadzenie zakazu wstępu jest spowodowane dużą 
ilością złamanych i naderwanych drzew, które  się na 
terenie tych leśnictw pojawiły w wyniku burzy jaka 
przeszła nad terenem nadleśnictwa w dniu 25 czerwca. 
Uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi dlatego konieczne jest 
wprowadzenia ograniczenia dostępu do tego obszaru. 

Podstawę prawną wprowadzenia zakazu stanowi  art. 
26.3.1 ustawy o lasach tekst jednolity  Dz.U. z 2015 
roku poz. 2100. Nadleśnictwo dokłada wszelkich 
starań, aby jak najszybciej  usunąć zagrożenie. 

ZAKAZ WSTĘPU OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.  
Z PEWNOŚCIĄ JEDNAK BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ 

PRZEZ CAŁY OKRES WAKACJI. 
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KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE 

Ten krzyż stoi do dzisiaj przy ul. Powstańców Śląskich  
w Tworogu. Zadbany i czysty zwraca na siebie uwagę 
przechodniów. Choć właściciele posesji, na której się 
znajduje nie wiedzą z jakiego powodu powstał, od 
dziesiątek lat troszczą się o to świadectwo wiary.  

Przed wieloma laty w tym miejscu nie było szerokiej, 
wylanej asfaltem ulicy. W latach 30. była tylko niepozorna 
ścieżka prowadząca do Nowej Wsi Tworoskiej. To właśnie 
przy niej pan Czerwonka z Tworoga postawił solidny krzyż 
z głębokim fundamentem. O co prosił opatrzność? Za co 
dziękował? Jakie wydarzenie chciał upamiętnić? Niestety 
nikt nie zna motywacji fundatora. Jedyne co nie podlega 
wątpliwości to fakt, że krzyż powstał w Gliwicach w 1933 r. 
Wykonał go na zlecenie pana Czerwonki J. Zubek. 

 

W latach 30., działkę wraz z krzyżem kupiło małżeństwo – 
państwo Lendel. Sprzedawcą był pan Macioszek  
z Wielowsi, który wcześniej nabył działkę od pana 
Czerwonki. – Rodzice zbudowali dom w 1945 r., krzyża 
postanowili nie ruszać. Kiedy w 1965 r. odziedziczyliśmy 
dom, stało się oczywistym, że teraz my będziemy się 
opiekować zabytkiem – mówi Alfred  Lendel.  – Żałujemy, 
że nie znamy więcej szczegółów i powodu, dla którego 
postawiono krzyż – przyznaje jego żona Aniela. 

Komisja konkursowa w składzie:  ks.  K. Lempa, K. Król, 
T. Herman, J. Świętek po sprawdzeniu testów, które pisali 
uczniowie, wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęła 
A. Marzec z Gimnazjum w Brynku, II m. zdobyła  
U. Gołkowska z Gimnazjum w Brynku, III m. –
R. Gołkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach oraz K. Mika z Gimnazjum w Brynku, 
IV miejsce D. Śnietka – Gimnazjum nr 3  w Tarn. Górach 
oraz A. Kamińska – Gimnazjum w Brynku. Wyróżnienia: 
A. Bomba – Gimnazjum Salezjańskie wTarn. Górach, 
W. Szygula, K. Król – Gimnazjum nr 3 w Tarn. Górach,  
D. Segeth – Szkoła Podstawowa w Kopienicy, W. Nocoń-
Gimnazjum nr 15 w Gliwicach, K. Świętek – Szkoła 
Podstawowa w Boruszowicach, F. Chmielewska – Szkoła 
Podstawowa w Tworogu, D. Bal, M. Broniek – Gimnazjum 
w  Brynku. 

Jak stwierdziła komisja, wiedza, którą wykazali się 
uczestnicy Konkursu, była ogromna, poziom wyrównany, 
dlatego przyznano tyle nagród. Gratulujemy uczestnikom 
wiedzy oraz wytrwałości w zgłębianiu tajników Biblii. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie  
pięknych nagród   i wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i sprawny przebieg Konkursu.  

Organizatorzy:
 Kornelia Sobel, Jolanta Winkler

 

XII POWIATOWY KONKURS 
BIBLIJNY 

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Gimnazjum w Brynku 
odbył się już  dwunasty Powiatowy Konkurs Biblijny  
związany z postaciami ze Starego Testamentu. 
Tegoroczna tematyka obejmowała znajomość Księgi 
Daniela i Ozeasza, dlatego uczestnicy Konkursu 
musieli szczegółowo poznać te  Księgi Starego 
Testamentu.  

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowań Pismem Świętym, poznanie postaci 
występujących w Biblii, pogłębianie wiary i kształtowanie 
postaw chrześcijańskich. W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział 34 uczniów z  siedmiu szkół powiatu 
tarnogórskiego oraz z Gliwic. Pytania konkursowe 
opracował  ksiądz wikary P. Zając z Parafii Wojkowa Wieś-
Gliwice.  

Foto. Na fundamencie krzyża znajduje się informacja o wykonawcy,  
data oraz modlitwy w języku niemieckim.  

Tajemnicą pozostaje dlaczego krzyż powstał… 
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KURIER NA BIEŻĄCO 

 

DZIEŃ PUSTEJ KLASY  
SP WOJSKA 

Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej  
w Wojsce postanowili w tym roku przyłączyć się do 
międzynarodowych obchodów „Dnia Pustej Klasy”.  
17 czerwca wyruszyli więc na wycieczkę do „Szkółki 
Leśnej Brzeźnica”.  

Po długim spacerze z Wojski do Połomii, dotarli na 
miejsce, gdzie czekał na nich Janusz Wojciechowski – 
leśnik i równocześnie przewodnik po świecie przyrody. 
Zmęczeni długą drogą, po krótkim odpoczynku i deszczu 
szyszek, który spadł na uczniów przy okazji zmieniających 
się szybko warunków pogodowych, zaczęło się 
oprowadzanie po pięknej szkółce leśnej. Uczniowie 
dowiedzieli się więc w jaki sposób hodowane są małe 
drzewka, poznali sposoby ich nawadniania  
i pielęgnowania. Dodatkowo, zaznajomili się ze 
współczesnymi mechanizmami działania szklarni  
i szybkością wzrostu rosnących tam sadzonek. Nie 
zabrakło też kąpieli wodnej, z której dzieci skorzystały przy 
sposobności podlewania roślin. Były też kiełbaski  
z ogniska i oglądanie gablot z nasionami. I chociaż  
w pobliskiej Wojsce szalał i hulał wiatr, w Połomii była 
piękna pogoda sprzyjająca podziwianiu przyrody  
i odkrywaniu jej tajemnic. Z „Dnia Pustej Klasy” uczniowie 
w Szkole w Wojsce skorzystali więc w 100%,  
a nadleśnictwu i Panu Januszowi jeszcze raz dziękujemy 
za pouczającą lekcję na świeżym powietrzu! 

Hanna Blacha 

DZIEŃ DZIECKA DNIEM SPORTU 
W SZKOLE W WOJSCE 

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce 
bardzo długo wyczekiwali na Dzień Dziecka, który 
tradycyjnie już był wielkim świętem sportu w szkole. Tym 
większym, że upłynął pod hasłem piłki nożnej  
i przygotowań do wielkiego święta kibiców jakim jest „Euro 
2016”. Większość organizowanych konkurencji miała 
związek z tą właśnie dyscypliną sportu. 

Były strzały do bramek i brameczek oraz konkurs celności 
i przewracania pachołków. Wszystkie wyniki skrzętnie 
zapisywane przez nauczycieli pozwoliły wyłonić 
prawdziwych mistrzów piłki nożnej w kategoriach klas 
młodszych i starszych. Ponadto, uczniowie wykonywali 
duże plakaty promujące „Euro 2016”, nie zabrakło też 
poczęstunku w postaci kiełbasek oraz słodkich upominków 
dla dzieci. Jednak zwieńczeniem całego dnia był 
wyczekiwany przez wszystkich mecz piłki nożnej: 
nauczyciele kontra uczniowie.  

Po długich rozgrywkach przy przepięknej, słonecznej 
pogodzie wygrali… Kto wygrał, niech pozostanie tajemnicą 
murów szkoły w Wojsce, a uśmiechnięte buzie 
rozemocjonowanych dzieciaków na długo pozostaną we 
wspomnieniach uczniów i nauczycieli. 

Hanna Blacha 

Z POLICYJNYCH AKT…  

Trwa policyjna akcja „Bezpieczne Wakacje 2016”. Możemy 
się spodziewać na drogach naszego powiatu zwiększonej 
ilość patroli ruchu drogowego oraz patroli pieszych 
kontrolujących najbardziej uczęszczane miejsca rekreacji, 
rozrywki i wypoczynku. Na temat działań policji i zdarzeń 
(w tym na teranie gminy Tworóg) przeczytacie na stronie: 

www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 

Waszej uwadze polecamy m.in. artykuł o szkoleniu 
policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Poprowadził je m.in. mieszkaniec Tworoga – ratownik 
medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Katowicach Oddział w Tarnowskich Górach – Michał 
Kulik. Wzięli w nim udział także policjanci z Tworoga. A co 
się dzieje w naszej gminie? Okazuje się, że pod osłoną 
nocy nie brakuje amatorów chuligańskich wyczynów. Pod 
koniec czerwca policjanci zatrzymali 16-latka, który 
zniszczył złącze kablowe warte prawie 2 tys. złotych. –
Nastolatek do końca nie przyznawał się do winy, jednak 
nie spodziewał się, że na zniszczonej skrzynce pozostawił 
odcisk swojego buta. Teraz nieletnim wandalem zajmie się 
sąd rodzinny – czytamy na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. 
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MŁODZI I AMBITNI 

– Drodzy, młodzi przyjaciele, jestem pewny,  
że odniesiecie w życiu sukces. Tworzycie grupę 
najzdolniejszych, najbardziej pracowitych uczniów, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce – rozpoczął 
tegoroczne spotkanie z absolwentami gimnazjów z-ca 
wójta, Klaudiusz Wieder. Młodzież odwiedziła Urząd 
Gminy w Tworogu 21 czerwca.  

Ogólna liczba uczniów klas III Gimnazjum w Brynku w roku 
2015/2016 wynosi 70 osób, z czego najlepsi absolwenci 
stanowią 41,43% ogółu klas III. Rok temu wskaźnik 
wyniósł 40,28 %, zaś w roku szkolnym 2013/2014 – 
26,60%. – Ilość absolwentów z wysoką średnią ocen, 
świadczy o poziomie edukacji. Jestem z was dumny  
i wiem, że przyszłość was nie zaskoczy – mówił wicewójt. 

 Aleksandra Dyla, z-ca dyrektora oddziału Kuratorium 
Oświaty w Katowicach dodała, że Polacy są doceniani 
 

przez zagranicznych pracodawców za wiedzę 
i pracowitość. Zachęcała więc do kontynuacji nauki 
języków obcych, bez których ani rusz… – Pamiętajcie też, 
że sukces finansowy to nie wszystko. Równie ważna jest 
satysfakcja z wykonywanej pracy. Życzę wam oczywiście, 
żeby zarobki szły w parze z zadowoleniem z pracy –
mówiła przedstawicielka kuratorium.  

Jak co roku spotkaniu towarzyszyło wręczenie nagród, 
poczęstunek i rozmowy. Każdy miał okazję pochwalić się 
planami na dalszą edukację. Zdecydowana większość 
deklaruje kontynuację nauki w kierunkach ścisłych lub 
technicznych. W gronie absolwentów znaleźli się także 
przyszli lingwiści i prawnicy.  

Poniżej lista najzdolniejszych gimnazjalistów z Gminy 
Tworóg kończących gimnazja w Brynku, Krupskim Młynie 
i Wielowsi. Gratulujemy wyników! 
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R            E            K            L            A            M            A 

FESTYN W BRYNKU 

2 lipca w Brynku na terenie zajazdu „Dworek Myśliwski” 
odbył się festyn letni. Główną atrakcją była wystawa prac 
Leona Kozok. – Dochód ze sprzedaży obrazów 
przekazaliśmy na rzecz osób niepełnosprawnych 
z naszego sołectwa – informuje sołtys Brynka, Iwona Pryk. 
Z pomocy skorzystali: Bruno Musiał, Dariusz Kaszuba 
i Norbert Staś. Dla najmłodszych przygotowano gry 
i zabawy, które poprowadził Krzysztof Gerlich, zaś zespół 
„Diapson” umilał czas swoim repertuarem. – W imieniu 
Rady Sołeckiej dziękuję naszym fundatorom nagród, 
Sandrze Razik za nagrody rzeczowe i Franciszkowi 
Ignasiak za lodowy poczęstunek dla wszystkich. 
Szczególne podziękowania kieruję do gospodarzy – 
Dworku Myśliwskiego za wspaniałe przygotowanie terenu 
oraz ufundowanie przekąsek – mówi pani sołtys. 

AKCJA BOCIANIĄTKA  

Mieszkańcy Połomii zrobili co mogli, by pomóc 
rannemu bocianowi, który podczas czerwcowych 
wichur uszkodził sobie nogę. Ptak, choć potrafił latać 
przez dłuższy czas nie był w stanie wylądować  
w gnieździe. Dramatyzmu całej sytuacji dodawał fakt, 
że w gnieździe czekały trzy głodne bocianiątka.  

Gniazdo, którego właściciel uległ niebezpiecznej kontuzji 
znajduje się obok połomskiej świetlicy. Bociany, ku radości 
mieszkańców, wracają w to miejsce od ok. 5 lat. O tym, że 
coś jest nie tak poinformowała sołtysa mieszkająca po 
sąsiedzku kobieta. Zauważyła, że młode ptaki nie są 
karmione. Tymczasem dorosły bocian całymi dniami 
przesiadywał na łące. Ranny, choć chciał, nie potrafił 
dotrzeć do potomstwa. Drugi z rodziców prawdopodobnie 
opuścił gniazdo uznając, że w pojedynkę nie wykarmi 
miesięcznych piskląt. – Zadzwoniliśmy do weterynarza, nie 
udało się jednak złapać i zbadać zwierzęcia. Wiemy tylko, 
że ma uszkodzoną nogę. Dostarczamy mu wodę  
w wiadrze i obserwujemy. Mamy nadzieję, że szybko wróci 
do formy. Od początki największym problemem były 
jednak młode, które pozostawione bez opieki nie miały 
szans na przeżycie. Postanowiliśmy wezwać „Leśne 
Pogotowie” z Mikołowa – informuje sołtys, Stefan Paś. Po 
kilku dniach z gniazda zabrano dwa z trzech bocianów. 
Będą się wychowywać pod okiem leśnika,  
który w odpowiednim czasie wypuści je na wolność. 

Trzecie bocianiątko pozostało w gnieździe w nadziei, że 
drugi z rodziców wróci i je wykarmi. I rzeczywiście tak się 
stało. Tuż przed drukiem gazety skontaktowaliśmy się  
z sołtysem, który z radością oznajmił, że pisklęciem 
zaopiekował się dorosły bocian. Ranny natomiast powoli 
wraca do zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
będzie zdolny wylądować w gnieździe i cała historia 
zakończy się szczęśliwie.   

Koszty akcji, w którą zaangażowali się miejscowi strażacy, 
zgodziła się pokryć gmina Tworóg. 
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Foto. Zdolni, ambitni, z perspektywami na przyszłość. Oto tegoroczni absolwenci gimnazjów z w towarzystwie z-cy wójta, z-ca dyrektora oddziału 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektora ZOPO, dyrektora Gimnazjum w Brynku oraz przedstawicieli Gimnazjów w Krupskim Młynie i Wielowsi. 

Więcej o prymusach z naszej gminy na s. 14.  
 

Foto. Uczestnicy „Akcji Lato” podczas spotkania z alpakami (powyżej), 
wycieczki do Ogrodzieńca (po prawej) oraz spaceru po Parku 

Etnograficznym w Chorzowie. Więcej informacji w dziale „Hobbysta”.  


