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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

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 
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TWG 

KURIER TABLICA 

Bilety – 35 zł  

SPOTKANIE AUTORSKIE 

26 czerwca o godz. 16.00. Wstęp wolny, zapisy w GOK-u 
lub pod numerem tel. 32 450 81 lub 512 950 842.  
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TWG 

KURIER SESJA 
OŚRODEK ZDROWIA – 
SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  

Na majowej sesji Rady Gminy przestawiono sprawozdanie 
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za 2020 r.  Jednym z poruszonych wątków było 
rozszerzenie zakresu usług związanych z pandemią.  

W okresie sprawozdawczym udzielono w placówce 22 357 
lekarskich porad medycznych, 8169 teleporad oraz 
wykonano 126 wizyt domowych. Przyjęto 101 pacjentów 
unijnych. Laboratorium analityczne wykonało 24 290 
badań. W pracowniach specjalistycznych wykonano lub 
zakupiono w placówkach zewnętrznych np.: 629 badań 
EK, 239 zdjęć rentgenowskich, 421  USG jamy brzusznej. 
W pracowni holterów 44 holterów EK i 71 zapisów przy 
pomocy holtera RR. W Ambulatoryjnej Opiece 
Specjalistycznej udzielono 2055 pora medycznych  
(930 porad neurologicznych, 665 ginekologicznych, 460 
laryngologicznych). Ponadto w minionym roku Ośrodek 
Zdrowia w Tworogu prowadził programy profilaktyczne: 
osteoporoza, USG doppler, badania mammograficzne.  

Od września 2020 Ośrodek wszedł w program wystawiania 
skierowań na test SARS COV-2, uzyskując dodatkowy 
kontrakt z NFZ. Do końca roku 2020 wykonano 
230 testów. Obecnie Ośrodek Zdrowia w Tworogu jest 
jednym z punktów szczepień przeciwko covid-19. Z usług 
SPZOZ w Tworogu w tym zakresie skorzystało już 
1606 osób. W ostatnim tygodniu maja ośrodek zdrowia 
miał do dyspozycji 60 dawek szczepionek Pfizer 
i 50 dawek szczepionki Moderna przeznaczonych na drugą 
dawkę. Rejestracja w Tworogu odbywa się telefonicznie,
osobiście lub przez stronę internatową 
www.przychodnia.tworog.eu Jak informuje dyrektor 
Ośrodka Zdrowia, lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz, 
placówka oferuje też szczepienia w domach osób 
leżących. W takich przypadkach na szczepienie zapisuje 
rodzina.   

PRZEGLĄD UCHWAŁ  

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Tworóg odbytej  
17 maja  2021  r. Rada Gminy podjęła następujące 
uchwały:  

 uchwała nr XXVIII/234/2021 w sprawie zmiany 
budżetu gminy na rok 2021; 

 uchwała nr  XXVIII/219/2021 w sprawie zmiany 
WPF na lata 2021-2029; 

 uchwałę nr XXVIII/236/2021 w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej  
im. Powstańców Śląskich w Tworogu poprzez 
likwidację drugiej lokalizacji szkoły w Brynku,  
przy ul. Park 8; 

 uchwała Nr XXVIII/237/2021 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Tworóg oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 
2021r; 

 uchwała nr XXVIII/242/2021 w sprawie w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego „Krotofil” na 
terenie Gminy Tworóg; 

 uchwała nr XXVIII/243/2021 w sprawie określenia 
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie Gminy 
Tworóg, w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych; 

 uchwała nr XXVIII/244/2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
rejonie ulic: Tarnogórskiej, Wspólnej oraz Łącznej 
w Brynku. 

 uchwała nr XXVIII/245/2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy 
ulicy Studziennej w Kotach. 
 

Treści wszystkich uchwał na bip.tworog.pl 

 

Foto. Zachęcamy wszystkich do szczepień. Na zdjęciu pisarka  
i mieszkanka Tworoga, Tola Charak podczas szczepienia. – Może  
to pomoże innym podjąć decyzję – mówi. W skali kraju (na dzień  

4 czerwca 2021 r.) zostało podanych 22 mln dawek szczepionki, pełną 
dawką zaszczepiono 8,17 mln osób, to zaledwie 21,5 % populacji. W skali 

świata w pełni zaszczepiono 5,9% ludzi.  
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KURIER HOBBYSTA 
SZÓSTA „DYCHA” 

Błoto, pot i WIELKA FRAJDA! Kto zaliczył „dychę”,  
ten wie o czym mowa...  Po pandemicznej przerwie do 
kalendarza gminnych wydarzeń wróciła Tworogowska 
Dycha po Trowie! Ze względów bezpieczeństwa 
zrezygnowano ze wspólnego startu, a sam bieg miał 
charakter treningu po dziesięciokilometrowej trasie, 
mimo to było czuć moc!  

Organizatorami biegu „Tworogowska dycha po trowie” była 
Gmina Tworóg i Gminny Ośrodek Kultury,  
a koordynatorami Artur Konfederak i Piotr Gwóźdź. – 
Bardzo się cieszymy, że po rocznej przerwie udało się 
zorganizować trening. Ze względów sanitarnych nie odbył 
się co prawda bieg dzieci, ale była dodatkowa dyscyplina – 
marsz nordic walking. Dziękujemy wszystkim za obecność, 
za wspólnie spędzony czas, za dobrą zabawę,  
a sponsorom za okazane wsparcie – mówi Piotr Gwóźdź.  
Zawodnicy mieli do dyspozycji trzy godziny (12.00-15.00) 
na wystartowanie i ukończenie biegu. Z boiska Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wystartowało ponad 200 osób. – 
Trasa nikogo nie oszczędzała. Niektóre odcinki można 
nazwać mini katorżnikiem. Momentami było mokro  
i błotniście, ale taki jest urok biegów crossowych po 
naturalnym terenie – podsumowuje Artur Konfederak. 

– Bardzo fajnie oznaczona trasa. Momentami błoto 
zmuszało do większej gimnastyki. Moim celem było 
dotarcie do mety, bez stresu, bez „napinki” i udało się! 
Po dwugodzinnym marszu czułam ogromną satysfakcje i… 
głód – mówi jedna z uczestniczek marszu nardic walking. 
W szóstej edycji biegu wzięli udział m.in. przedstawicie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, LGD Leśnej Krainy 
Górnego Śląska i Urzędu Gminy w Tworogu. Wśród 
zawodników znalazł się wójt Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt 
Łukasz Ziob a nawet samorządowcy z powiatu 
raciborskiego. – W tym roku wystartowałem po raz szósty, 
nie ominąłem ani jednej „dychy po trwie”, co mnie bardzo 
cieszy. W tym roku towarzyszył mi wójt gminy Gaszowice, 
Paweł Bugdol – relacjonuje Wójt Tworoga.  

Najlepszym biegaczem w gminie Tworóg okazał się Jakub 
Cieślik, drugie miejsce zajął Mateusz Kurek, a trzecie –
Miłosz Bochenek. Najszybszą kobietą w gminie jest
Aleksandra Włodarczyk, tuż za nią na podium stanęła 
Kornelia Sobel, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Goj. 
W klasyfikacji ogólnej zwyciężył Paweł Kosek. 
Gratulujemy! Warto dodać, że tegoroczne medale miały 
dopisek – 490-lecie Tworoga. Taki jubileusz nasza 
miejscowość obchodziła w 2020 r.  

Dodatkową atrakcją wydarzenia było stoisko Lokalnej 
Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, na 
którym promowano aplikację EkoMuzea – szlakiem 
przyrody, kultury i historii. Osoby, które rozwiązały 
krzyżówkę (hasła nawiązywały to miejsc uwzględnionych 
w aplikacji), otrzymywały nagrodę.  

Sponsorzy:  
Gmina Tworóg, GOPS Tworóg, Nadleśnictwo Brynek, 
Drewtar Tworóg, Simet Tworóg, Toyota Czajka Bytom –
Sponsor Główny, ZUK Tworóg, GS Tworóg, Bank 
Spółdzieczy Tworóg, Husqvarna Brynek, CEZAR Materiały 
Budowlane, Meble na wymiar Paweł Szwinge, General 
Motor Sport Dealer Polaris 

Foto. Z numerem 38 – wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź. Towarzyszy  
mu samorządowiec z gminy Gaszowice – Paweł Bugdol. Poniżej 

uśmiechnięte zawodniczki na kilka sekund przed startem.  

Foto. Wszyscy świetnie się bawili m.in. dzięki zaangażowaniu i 
koordynatorów wydarzenia. Oto oni: po lewej Artur Konfederak,  

obok Piotr Gwóźdź podczas rozdawanie nagród.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

NA WYTOKACH… 

7 maja na terenie śródleśnych łąk „Wytoki" Piotr Głowania 
odebrał nagrodę w konkursie „Miejsca warte odwiedzenia 
na terenie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska”. Konkurs był związany z nowopowstałą aplikacją 
„Ekomuzea”. Laureat z Tworoga zgłosił urokliwy zakątek: 
Wytoki, bo jak sam stwierdził to miejsce ma dla niego 
znaczenie sentymentalne, zna je dobrze z rodzinnych 
opowieści. Gdy odwiedził je po latach był zachwycony. 
Choć teren mocno się zmienił, nie stracił, a nawet zyskał 
na uroku.  

R            E            K            L            A            M            A 

Wytoki to tereny nieleśne w północno-wschodniej części 
Nadleśnictwa Brynek, na terenie leśnictwa Nowa Wieś  
o łącznej powierzchni 35 ha. Teren ten jest zbiorowiskiem 
środowisk zadrzewionych, łąkowych, podmokłych  
i wodnych. Otaczają go stare drzewostany sosnowe wraz z 
grupami okazałych dębów. Całość tworzy różnorodny  
i wartościowy obszar pod względem przyrodniczym, 
badawczym i dydaktycznym. Na obszarze znajdują się 
dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy wybudowano w 2008 r., 
a w 2013 r. rozbudowano. Drugi oddano do użytku  
w 2021 r.  

Jak tam trafić? Mapkę znajdziecie w aplikacji „Ekomuzea”. 
Pamiętajcie jednak, że jest to teren leśny. Jeżeli chcecie 
odwiedzić Wytoki, samochód musicie zostawić na leśnym 
parkingu. Jeżeliście macie możliwość, polecamy 
zwiedzanie tej okolicy na rowerze. Na skraju łąk znajduje 
się drewniana wiata, a nieco dalej ambona, z której można 
obserwować zwierzęta.  

 

Foto. Na zdjęciu Piotr Leksy, prezes Stowarzyszenie LGD Leśna Kraina 
Górnego Śląska wręcza panu Piotrowi nagrodę. Fotoreportaż  

z wydarzenia znajdziecie na twg-kurier.pl, a pełną listę laureatów 
konkursu na lesnakrainlgd.pl 

ZANOCUJ W LESIE 

Od 1 maja miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą udać się 
na leśną wyprawę połączoną z noclegiem na łonie natury. 
Ruszył projekt Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”, 
dzięki któremu udostępniono ponad 600 tys. ha 
w 425 nadleśnictwach. Do tej pory legalnych miejsc do 
nocowania w lesie było tylko 46. Do programu przystąpiło 
m.in. Nadleśnictwo Brynek, które oferuje noc w pradolinie 
Stoły i Małej Panwi. 

Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim
do osób przygotowanych do bytowania w trudnych 
warunkach terenowych. W lesie nie ma bieżącej wody, 
ubikacji, restauracji. Jest za to przyroda, dzikie zwierzęta, 
owady, czasami trudne warunki atmosferyczne. Noc 
w dziczy wymaga bardzo dobrego przygotowania, ale też 
świadomości ekologicznej. Wasz sprzęt nie może niszczyć 
drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także 
zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do 
tego miejscami. Śmieci zabieracie ze sobą!  

Regulamin, udostępniony obszar, mapa okresowego 
zakazu wstępu do lasu, zasady bezpiecznego korzystania 
z lasu, terminy polowań zbiorowych – te informacje wraz 
z dodatkowymi linkami znajdziecie na stronie nadleśnictwa 
Brynek: brynek.katowice.lasy.gov.pl  
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KURIER POD LUPĄ 

 

PLANY PRIORYTETOWE 
NASZYCH DZIELNICOWYCH  

W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku dzielnicowi  
z Komisariatu Policji w Tworogu realizują tzw. plany 
priorytetowe określane dla obsługiwanych rejonów.  

W przypadku Tworoga zakładanym celem do osiągnięcia 
jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń 
związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. 
Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa  
i wyeliminowanie zagrożenia. Do wykroczeń dochodzi na 
ulicy Górnej w Tworogu. W związku z powyższym 
dzielnicowy sierż. szt. Szymon Łazaj prowadzi szereg 
działań. Mowa o wzmożonych patrolach w tym miejscu, 
ściganiu sprawców zgłaszanych i ujawnianiu wykroczeń 
oraz prowadzeniu działań profilaktycznych.  

Z kolei st. asp. Bobola Maciej skupia się na zmniejszeniu 
lub wyeliminowaniu  zagrożeń wynikających  
z niezachowania zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierząt, jak też przypadków 
wałęsających się bezpańskich psów. Zagrożenie 
występuje na terenie podległej dzielnicy w gminie Tworóg. 
Policjant prowadzi działania uświadamiające lokalnej 
społeczności przepisy wynikające z art. 77 kw; kontroluje 
podległy rejon i rozmawia z mieszkańcami dzielnicy 
podczas codziennego obchodu.  

Mieszkańcy są proszeni o współpracę z dzielnicowymi. 
Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy 
kierować bezpośrednio do dzielnicowych. 

Dzielnicowy: sierż. szt. Szymon Łazaj, tel.: 47 85 348 
15, 727 032 632 
Obsługiwany rejon: Tworóg, Koty, Nowa Wieś Tworowska, 
Mikołeska, Pusta Kuźnia i Krywałd 

Dzielnicowy: st. asp. Bobola Maciej, tel.: 47 85 348 16, 
607 931 662 lub 727 032 630 
Obsługiwany rejon: Wojska, Połomia, Świniowice, 
Boruszowice, Hanusek, Brynek, Wykierz. 

CZY W KOTACH MORDUJĄ 
KOTY?  

W maju policja w Tworogu otrzymała zgłoszenie 
o podejrzeniu zastrzelenia kotki. Właściciel, o ironio, 
mieszkaniec sołectwa Koty, znalazł swojego pupila 
w okolicy posesji. Kotka miała widoczną ranę. Po zbadaniu 
przez weterynarza, okazało się, że w okolicy miednicy tkwi 
śrut (wyraźnie widoczny na zdjęciu rentgenowskim). 
Pomimo udzielenia fachowej pomocy, zwierzę zdechło. 
Kto postrzelił kota? Dlaczego? Niestety nie ma świadków 
zdarzenia. Nikt nic nie wie… Właściciele czują się 
bezradni. – Rok temu przygarnęliśmy kotkę. Zadbaliśmy 
o nią, daliśmy jej dom, chodziliśmy do weterynarza. Gdy 
znaleźliśmy ją postrzeloną próbowaliśmy ratować, ale 
niestety nie udało się – mówi rozgoryczony właściciel 
(dane do wiad. red.). 

Kot został postrzelony prawdopodobnie z wiatrówki. 
Zgodnie z prawem, wiatrówkę może mieć każda 
pełnoletnia osoba. Broń pneumatyczna o energii mniejszej 
niż 17 J nie wymaga zezwolenia, ani rejestracji 
w jednostce Policji. Jednak osoba, która pociąga za spust 
zawsze ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
wyrządzone szkody osobom trzecim. Odpowiedzialność 
karną reguluje ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 
1997 r. Już w pierwszym artykule jest wyraźnie 
zaznaczone: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Policji w Tworogu 
poważnie potraktowała zgłoszenie. Umyślne zranienie lub 
okaleczenie zwierzęcia jest traktowane jako znęcanie się 
nad zwierzętami. Jaka kara grozi za zabicie zwierzęcia? 
Art. 35 ustawy mówi: Kto zabija, uśmierca zwierzę albo 
dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 
ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.  

Mieszkańcy Kotów mogą się spodziewać akcji 
prewencyjnych i informacyjnych. Trwa wyjaśnianie sprawy. 

 

UWAŻAJCIE NA FAŁSZYWE 
LINKI 

SMS-y lub maile z informacją o niezapłaconej 
przesyłce, o konieczności opłacenia 
zaległego mandatu,  rachunku za usługi telefoniczne 
lub za prąd – to tylko niektóre z powszechnie 
stosowanych prób wyłudzenia danych do bankowych 
kont. Policjanci ostrzegają, że kliknięcie w podejrzane 
linki może skutkować utratą wszystkich pieniędzy. 
Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie 
wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. 
Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką 
transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas 
przed utratą pieniędzy. 

OSZUSTWA NA ŻOŁNIERZA… 
Oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania. Ostatnio 
„modne” stały się oszustwa „na żołnierza amerykańskiego”. 
Próby wyłudzenia odbywają się poprzez komunikatory 
społeczne, portale, Oszust poprzez regularny kontakt i 
przedstawienie fałszywych historii z życia zdobywa zaufanie 
ofiary, a następnie prosi o pomoc finansową na zakup biletu 
lotniczego do Polski lub bardzo drogie leczenie. Gdy ofiara 
oszustwa prześle pieniądze na konto przestępcy, zostaje bez 
ukochanego i bez pieniędzy… Ostrzegamy również przed 
oszustami podszywającymi się pod urzędników i 
rachmistrzów. Pamiętajcie, rachmistrz na pewno nie zapyta 
o: zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer 
konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości 
internetowej. 
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI – 
ZBUDUJMY JE  

Każdego roku tylko w samej Unii Europejskiej 
zgłaszanych zostaje kilkaset tysięcy zaginięć dzieci. 
Większość odnajduje się, ale w policyjnych bazach 
osób zaginionych figurują również sprawy do dziś 
nierozwiązane, a niektóre znajdują tragiczny finał…  
25 maja obchodzono Międzynarodowy Dzień Dzieci 
Zaginionych. Nawiązując do tego dnia apelujemy: 
rozmawiajmy z dziećmi, uczmy je ograniczonego 
zaufania.   

Czasami wystarczy, że na chwilę odwrócimy głowę  
a dziecko pomaszeruje w swoja stronę. W przypadku 
mniejszych dzieci bardzo łatwo o zaginięcie na plaży,  
w parku, w sklepie, dlatego tak ważne jest, aby nauczyć 
dzieci prawidłowych zachowań. Starsze dzieci lubią 
korzystać z większej samodzielności i swobody. Nawyki, 
które im wpoimy pomogą im właściwie reagować. W nauce 
ograniczonego zaufania nie chodzi o to, żeby dziecko bało 
się otaczającego go świata. Chodzi o to, żeby było 
bezpieczne, żeby wiedziało jak reagować w sytuacji, która 
może stanowić dla niego zagrożenie.  

Uczulajmy więc, żeby dzieci nie rozmawiały z obcymi, nie 
przekazywały informacji, że są same. Nawet jeśli tak jest, 
bezpieczniej jest powiedzieć, że mama lub tata są  
w pobliżu. Dziecko musi wiedzieć, że pod żadnym 
pozorem nie może otwierać drzwi nieznajomym, 
przyjmować prezentów od obcych osób i wsiadać do 
obcych samochodów. Bardzo ważne jest, aby uczyć dzieci 
adresu zamieszkania i telefonu rodzica. Rodzice również 
powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania poprzez 
pilnowanie, by dziecko miało nawyk wracania do domu  
o wyznaczonej porze, informowania gdzie spędza czas  
i z kim. Starajmy się trzymać rękę na pulsie, znać 
znajomych naszych dzieci i mieć do nich kontakt.  

Jak reagować, gdy dziecko zaginie? Nie musisz czekać 
określonego czasu. Zgłoś zaginięcie jak najszybciej w 
najbliższym komisariacie policji. Zabierz ze sobą aktualne 
zdjęcie dziecka. Przypomnij sobie, w co dokładnie ubrane 
było dziecko lub sprawdź czego brakuje w jego garderobie. 
Przekaż policji wszystkie informacje, nawet te, które mogą 
wydawać się mało istotne. Ma to duże znaczenie dla 
organizacji i skuteczności poszukiwań. Gdy zgłaszane jest 
zaginięcie małego dziecka, policja wraz z innymi służbami 
powinna natychmiast rozpocząć aktywne poszukiwania.  

Równolegle możesz działać – zadzwoń do członków 
rodziny oraz rodziców kolegów, koleżanek twojego 
dziecka. Przeszukaj dom i okolice, zajrzyj 
do komputera/telefonu dziecka. Warto również 
skontaktować się z Fundacją ITAKA –  Centrum 
Poszukiwań Ludzi Zaginionych. 

CZAS WYJĄTKOWYCH ROCZNIC  
W tym roku dni 2-3 maja mają dla Polaków, a zwłaszcza 
dla mieszkańców Śląska, wymiar szczególny. Sto lat temu, 
w nocy z 2 na 3 maja, wybuchło 3 Powstanie Śląskie -
ostatnie, najdłużej trwające i najkrwawsze ze śląskich 
zrywów, które doprowadziło do przyłączenia do Polski 
dużej części Górnego Śląska. 3 maja to również Narodowe 
Święto Konstytucji obchodzone uroczyście od 1990 roku. 
W związku z przypadającą w tym roku już 230 rocznicą 
uchwalenia tej pierwszej w Europie, a drugiej na świecie 
konstytucji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 
2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie kl. 7-8 SP w Tworogu te dwie ważne rocznice 
upamiętnili podczas lekcji historii lub wiedzy 
o społeczeństwie. W oparciu o obrazy, muzykę i słowo 
przybliżyli sobie te dawne, a jakże bliskie wydarzenia. 
Grupa uczniów z kl. 6-8 5 maja wzięła udział 
w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „UPADEK 
I ODRODZENIE – o czasach panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja oraz o powstaniach śląskich w 100. 
rocznicę.” Zapraszamy do obejrzenia wielkoformatowej 
animacji komputerowej (mapping) opowiadającej o historii 
powstań śląskich, która powstała w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Śląsk wspólna sprawa” 
(https://www.youtube.com/watch?v=OVbRCRUk0EQ).  

EKSTRA TRENING! 

29 maja w Miasteczku Śląskim odbył się „Ekstra Trening 
z Shihan Artur Wilento 5 Dan Kyokushin Karate. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. karatecy z Jaworzna, 
Mysłowic, Tworoga, łącznie cztery kluby PFKK. Trening dla 
dzieci trwał 1h a dla dorosłych i zaawansowanych 
Karateków 3 h. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz 
Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło. Jak komentują 
karatecy z Tworoga? – Było super! Na zakończenie 
rozdano dyplomy oraz słodkości. Transmisja online 
z treningu dostępna na kanałach PARASMEDIA 
(Facebook & YouTube).  



9 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 

1. Życie na zamówienie, czyli Espresso z cukrem – 
Karolina Wilczyńska 

2. Zły wilk – Nele Neuhaus 
3. Miłość według przepisu, czyli słodko gorzkie 

cappuccino – Karolina Wilczyńska 
4. Rana – Wojciech Chmielarz 
5. Spełniony sen – Izabella Frączyk 
6. Szczęście przy kominku – Gabriela Gargaś 
7. Najmilszy prezent – Agnieszka Krawczyk 
8. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi – 

Rafał Kosik 
9. Byłam kochanką arabskich szejków – Laila Shukri 
10. Świąteczny sekret – Krystyna Mirek 

Więcej o obchodach Tygodnia Bibliotek na stronie  
gok-tworog.pl 

USKRZYDLONA 

Pisarka, felietonistka, podróżniczka. Autorka powieści 
reportażowej „Baba na safari”, powieści przygodowej 
„Ciosy słonia”, komedii kryminalnej „Kryminalne 
przypadki Matyldy”, współautorka antologii 
„Tarnowskie Góry kryminalnie”, a także „Lato 
Moralnego Niepokoju”. W dwóch słowach: Bożena 
Mazalik. 10 maja autorka z Wojski odwiedziła Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tworogu, gdzie przy filiżance 
kawy opowiadała o uskrzydlającej mocy literatury.  

Redakcja: Ostatnio jest o Pani głośno z racji najnowszej 
publikacji – antologii „Tarnowskie Góry kryminalnie”. 
Jak się Pani znalazła się w gronie współautorów?  
Bożena Mazalik: Nie zabiegałam o to. Pewnego dnia 
odebrałam telefon z propozycją napisania jednego 
z opowiadań. Czuję się więc w pewnym sensie wybrańcem 
i jest mi z tym wyróżnieniem bardzo miło. Antologia 
ukazała się w marcu. Wśród autorów pojawiły się takie 
nazwiska jak Rafał Dębski, Andrzej W. Sawicki, Dawid 
Kain, Arkady Saulski. Ja jestem autorką opowiadania 
„Zbrodnia doskonała”. Gdy padła propozycja napisania 
opowiadania, ono już praktycznie istniało. Stworzyłam je 
na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we 
Wrocławiu. Wystarczyło kilka szlifów, uwypuklenie 
lokalizacji i „Zbrodnia dokonała” była gotowa. 

ZNAJDZIESZ MNIE  
W BIBLIOTECE 

„Znajdziesz mnie w bibliotece” – to hasło 
tegorocznego „Tygodnia bibliotek”.  Do akcji od wielu 
lat włącza się Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu. 
Programem wydarzenia stała się kompleksowa akcja 
promująca czytelnictwo, prowadzona nie tylko w sieci.   

Od 13 do 17 maja zorganizowano dzień z poezją, 
promocję książek dla dzieci, ogłoszono listę Waszych 
książkowych przebojów. W czwartek biblioteka ruszyła  
w teren (cytaty, fraszki i biblioteczny humor – kartki  
z ciekawymi hasłami rozwieszono na terenie całej gminy 
Tworóg), a w piątek pierwszych 10 czytelników, którzy 
zawitali do biblioteki otrzymało kwiatek do zasadzenia. 
Dodatkowo przez cały tydzień przed biblioteką stała półka 
przypominająca o trwającej cały rok akcji bookcrossingu 
(Bookcrossing – niekonwencjonalna forma 
popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez 
nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”).  

To nie wszystko! W poniedziałek – na dobry początek 
tygodnia GBP odwiedziła pisarka z Wojski, Bożena 
Mazalik. co powiedziała? Czytajcie artykuł obok. – Czym 
byłoby święto czytelnictwa bez czytelników? Dziękujemy 
Wam za życzenia i kwiaty, które otrzymywaliśmy od Was! 
(zdj. poniżej). Cieszymy się, że jesteście, a każde Wasze 
odwiedziny w bibliotece to dla nas wielka radość! Ogromne 
podziękowania składamy Ogrodnictwu Wojska i Pani 
Anicie Pysik za podarowanie kwiatów, które mogliśmy 
rozdawać czytelnikom. Obdarowywanie się kwiatami to 
piękny i prosty gest, który mówi dużo więcej niż słowa – 
podsumowują bibliotekarki z Tworoga.  

Obok przedstawiamy Książkowy Top 10, czyli przegląd 
najchętniej wypożyczanych książek w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu w 2020 roku. 
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R: Nad czym obecnie Pani pracuje? 
BM: Nad sobą można powiedzieć. Bycie pisarzem wiele 
uczy i rozwija. To nieustanne samodoskonalenie i zgoda 
na krytykę, dlatego słucham uwag czytelników i staram się 
wykorzystywać je konstruktywnie. Wciąż szukam 
odpowiedzi na pytanie jak stworzyć dobrego bohatera, bo 
powołanie do życia postaci z krwi i kości, z całym 
zapleczem psychologicznym, którą w dodatku polubią 
czytelnicy to bardzo trudne zadanie. Równolegle powstają 
oczywiście kolejne próby literackie. Jestem w trakcie 
pisania kolejnego kryminału, na razie jednak nie zdradzam 
szczegółów.  

R: Reportaże, literatura kryminalna i komediowa, powieść 
przygodowa – zakres Pani zainteresowań jest spory. Czy 
będzie rozszerzany?  
MZ: Najbardziej kocham powieści przygodowe i może coś 
mi się jeszcze uda. Poza tym marzy mi się napisanie 
powieści fantasy i mam już nawet konkretny zamysł. 
Kiedyś fantastyka i fantasy to była moja podstawowa 
lektura. Z mojej wewnętrznej potrzeby chciałabym się 
sprawdzić w tym gatunku. Trudnością, ale też wielkim 
bonusem takiej literatury jest możliwość, a nawet 
konieczność stworzenia całego świata od zera. On musi 
jakoś wyglądać, musi się rządzić swoimi prawami i nawet 
przy założeniu, że budujemy zwariowany świat, należy go 
konstruować tak, aby czytelnik w niego uwierzył lub chciał 
uwierzyć.  

R: Czy możemy w takim razie zdradzić o czym ma być 
nowa książka?  
BM:. Niestety, nie zdradzę tego, nauczyłam się trzymać 
zarodki powieści w sekretnych schowkach, ponieważ lubią 
się dezaktualizować wystawione na światło dzienne przed 
publiczność. W tej chwili uznaję zasadę, że jeśli coś 
opowiem, to już nie mam ochoty na pisanie. Opowieść 
poszła w świat, potrzeba została zaspokojona i na tym się 
kończy cała zabawa. 

R: A co w takim razie czyta pisarka? Czy ma Pani 
ulubionych autorów? 
BM: Późno dorosłam do Pratchetta, ale za to chłonę go 
teraz tom za tomem, z ponad 70 książek zostało mi 
jeszcze do przeczytania kilka. Zakochałam się w jego 
narracji, poczuciu humoru. Podoba mi się to, że nie stara 
się być łatwy dla czytelnika, a jednocześnie stworzył 
magiczny Świat Dysku, gdzie wszystko jest logiczne i  
 

spójne. Doskonały na okres pandemii. Czytam również 
literaturę popularno-naukową, komedie, kryminały, 
właściwie czytam wszystko o ile jest to Pratchett, 
a poważnie, to miewam fale na coś i kiedy już w jakąś 
wpadnę to się jej jakiś czas trzymam.  

Z OKAZJI DNIA MATKI 

W ramach współpracy z Mniejszością Niemiecką 14 i 21
maja w SP w Tworogu odbyły się warsztaty plastyczno-
językowe „Kreativ im Frühling – eine Überraschung 
für Mutter”. W warsztatach online wzięli udział uczniowie 
klasy IV a, uczęszczający na dodatkowe zajęcia z języka 
niemieckiego.  Środki na poprowadzenie zajęć zostały 
pozyskane w ramach projektu „Begegnungsstättenarbeit 
2021”. Na zajęciach uczniowie przygotowali własnoręcznie 
wykonane upominki dla mam. Zajęcia przygotowała oraz 
poprowadziła Anna Lipka-Zanozik – nauczycielka języka 
niemieckiego. 

MOJA MAMA I JA – 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Mama – przytuli, kiedy tego potrzebujesz, zabierze na 
spacer, zawsze jest tuż obok. Taki portret swoich mam 
przelały na papier i płótno uczestnicy konkursu 
plastycznego „Moja mama i ja”. Konkurs został ogłoszony 
z okazji Dnia Matki przez GOK w Tworogu. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za wspaniałe prace. Zwycięzców: 
Amelię Pustelnik oraz  Przemysława Suchowskiego
zapraszamy do GOK-u po odbiór nagród, a pozostałych 
uczestników zapraszamy po słodką nagrodę pocieszenia 
(do odbioru u pani Joli w pracowni plastycznej).  

Foto. Bożena Mazalik w trakcie podpisywania książki „Tarnowskie Góry 
kryminalnie”. Antologia do wypożyczenia w BGP w Tworogu. 
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DWADZIEŚCIA METRÓW  
DO NIEBA  

W połowie maja w centrum Tworoga (obok Urzędu 
Gminy) stanęło drzewko majowe. W przygotowanie 
okazałej konstrukcji zaangażowało się wiele osób. 
Maibaum postawiono w czynie społecznym.  
W czerwcu wzbogacono go o kolejne elementy.  

Drzewko majowe symbolizuje wiosenną energię  
i witalność. Zgodnie z tradycją stawiano je pod koniec 
kwietnia lub na początku maja w widocznym lub 
centralnym miejscu wsi, co było dawniej okazją do 
wspólnej zabawy i organizacji festynu. Dawniej moj miał 
nie tylko związek z powrotem przyrody do pełni sił, ale 
także z zamiarem matrymonialnym. – Młodzieńcy stawiali 
małe drzewka majowe przed domami swoich 
potencjalnych oblubienic. Funkcja zalotna była tu 
szczególnie istotna. Zawsze wystawiano pnie drzewka 
zimozielonego tj. świerka lub jodły. W sensie 
symbolicznym drzewa te oznaczają drzewo życia, swoistą 
axis mundis, wertykalną oś łączącą świat ludzki, ziemski  
z niebiańskim. Stanowiły miejsce kontaktu z siłami 
nadprzyrodzonymi. Stąd też stawiano je w punkcie 
centralnym, przed domem lub też w centrum wsi – napisał 
Bogdan Jasiński w raporcie „Annogórskie obrzędy  
i tradycje wczoraj a dziś”. Zwyczaj w tej postaci jeszcze  
w latach 70. XX w. był kultywowany w sołectwach gminy 
Jasienica.  

Drzewka majowe można spotkać w wielu miejscach 
Europy. W Polsce były lub nadal są stawiane w powiecie 
bielskim, cieszyńskim, raciborskim, gliwickim, 
pszczyńskim, opolskim i tarnogórskim. Fryderyk Zgodzaj 
(pasjonat historii lokalnej) na podstawie rozmów  
z mieszkańcami ustalił, że moj w Tworogu stawiano 
jeszcze przed wojną na placu przed gospodą 
Iwanowskiego (dzisiaj budynek Banku Spółdzielczego  
w Tworogu). Później stawiano go na końcu 
Donnersmarckstrasse (obecnie ul. Słowackiego), gdzie 
znajdowało się boisko. Po wojnie, pomimo prób powrotu 
do tradycji, moika nie stawiano.  

 

Zwyczaj wrócił dopiero w 2004 r. Reaktywował go Fryderyk 
Zgodzaj. Pierwszy współczesny maibaum stanął obok 
tzw. szpitola, ale ostatecznie przyjęło się inne miejsce –
plac obok Urzędu Gminy. Właśnie tam znajduje się
tegoroczny maibaum. 

Tworogowski moik jest nie tylko kontynuacją tradycji, ale 
też nawiązaniem do utrzymywanego od lat partnerstwa
z niemiecką gminą Kumhausen oraz czeską gminą 
Benovo. Zarówno na Bawarii jak i Morawach drzewka 
majowe są ważną tradycją. Wysoki na 20 m, okorowany 
pień został zwieńczony zielonym „goiczkiem” (czubek 
iglaka), poniżej którego zawieszono wieniec, całość
ozdobiono żółto niebieskimi wstęgami. W czerwcu zielone 
zwieńczenie konstrukcji zostało zastąpione dwumetrowym 
masztem ze śląską flagą. Na bokach zamontowano godła 
sołeckie, pomiędzy którymi zawisł herb Tworoga. 
Ciekawostką i atrakcją maika są dwa dodatkowe herby: 
gminy Kumhausen i Benov. Zostały zamontowane na 
drogowskazach z informacją o ilości kilometrów dzielących 
nas od naszych partnerów.  

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pracy wielu 
osób. W sprawę zaangażowali się: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brynek Janusz Wojciechowski, leśniczy 
Konrad Lebek, Jolanta Gwóźdź, Joanna Leksy, Norbert 
Samol, Piotr Paruzel, Piotr Wróbel, Zbigniew Surma, 
Roman Heliosz, Eugeniusz Gwóźdź, Łukasz Ziob, 
pracownicy Banku Spółdzielczego w Tworogu, Zakład
Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., druhowie z OSP 
Boruszowice-Hanusek. Maik postawiono w czynie 
społecznym.  

Na stronie twg-kurier.pl znajdziecie zdjęcia naszego 
drzewka majowego oraz archiwalne teksty  

Fryderyka Zgodzaja. 

 

Foto.  W czerwcu maibaum został uzupełniony  
godłami sołeckimi i herbem gminy.  

Foto. Od lewej: Piotr Wróbel, wicewójt Łukasz Ziob, wójt Eugeniusz 
Gwóźdź oraz Piotr Paruzel. Panowie trzymają godło Tworoga, które 

zostało zamontowane na drzewku majowym.   
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KURIER NA BIEŻĄCO 
PODWÓRKO NIVEA W TWOROGU 
– GŁOSUJCIE! 

Ruszyło głosowanie na podwórko NIVEA w Tworogu. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Tworóg do 
wsparcia inicjatywy Pana Sebastiana Kasztelaniec. 
Wspólnie możemy sprawić, by na terenie Spółdzielni 
Chemik w Tworogu pojawi się nowoczesny i bezpieczny 
plac zabaw. Głosowanie trwa od 24 maja do 15 lipca. 
Każdy z Was może codziennie oddać jeden głos. 
Formularz głosowania znajdziecie na stronie: 
podworko.nivea.pl 

ODDAŁY WARKOCZE 

Można pomagać na wiele sposób. Oto jeden z nich i to  
w wykonaniu 10-letnich dziewczynek. Uczennice 3 b 
Szkoły Podstawowej w Tworogu włączyły się do programu 
„Daj Włos!” prowadzonego przez fundację Rak’n’Roll. 
Głównym celem fundacji od początku jej istnienia było 
stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku  
w przestrzeni publicznej. Przełamywanie tabu związanego 
z podejściem do raka w Polsce, zarażanie pozytywną 
energią. A jak widzicie na zdjęciu poniżej dziewczyny  
z SP w Tworogu świetne realizują ideę fundacji.  

Zaraz po I Komunii św. postanowiły ściąć długo 
zapuszczane włosy i zrobiły to z głową! Swoje warkocze 
przekazały fundacji, która wykorzysta je do produkcji peruk 
dla kobiet będących w trakcie chemioterapii. 
Doświadczenie utraty włosów może być źródłem obniżenia 
samooceny i jakości życia. Peruki z naturalnych włosów są 
bardzo drogie, a dofinansowanie z NFZ niskie. Dzięki 
działalności fundacji osoby chorujące onkologicznie 
otrzymują peruki bezpłatnie. Do akcji zainicjowanej przez 
uczennice włączyły się Studio Urody i Fryzur „Orchidea”  
w Tworogu oraz Zakład Fryzjerski Lorenc w Tworogu 
(zaoferowało bezpłatne obcięcie włosów).  

Na zdjęciu dziewczynki z dumą prezentują nowe fryzury,  
a w dłoniach trzymają ścięte warkocze. W ten sposób chcą 
zachęcić innych do pomagania. Kto wie, może za rok 
młodsze koleżanki też zdecydują się na taki gest.  

Lokalizacje z największą liczbą głosów wygrają Podwórko 
NIVEA już 16.07.2021. NIVEA to marka, która w tym roku 
obchodzi 20-lecie swojego zaangażowania społecznego. 
Do tej pory w ramach akcji zbudowano 160 podwórek 
nivea w całym kraju. Już wkrótce powstanie 20 kolejnych. 
Każde z Podwórek NIVEA ma wartość aż 250 000 PLN 
i dzięki nowoczesnym urządzeniom zachęca dzieci
do aktywności oraz skłania je do spędzania czasu razem!
Zawalczmy wspólnie, by jedno z nich powstało w Tworogu! 

SUKCES. SUKCES. SUKCES 

Uczniowie ZSP w Boruszowicach: Magdalena Goj i Jakub 
Cieślik zajęli I miejsce w XV Powiatowym Konkursie 
Wedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych 
powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz 
miast Bytomia i Piekar Śląskich organizowanym przez 
Zespół Szkół Chemicznych Medycznych 
i Ogólnokształcacych w Tarnowskich Górach. Serdeczne 
gratulacje dla laureatów i ich opiekuna, pani Katarzyny 
Bąk. 
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OSTATNIE POŻEGNANIE 

20 maja pożegnaliśmy Reinharda Schygulla, aktywnego 
społecznika działającego w Mniejszości Niemieckiej,  
a także na rzecz współpracy międzynarodowej  
i budowania relacji z gminami partnerskimi Beňov  
w Czechach i Kumhausen w Niemczech, osobę zasłużoną 
wpisem do Gminnej Księgi Zasług za szczególne 
zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz gminy 
Tworóg (grudzień 2020 r. zdj. poniżej).  

– 8 maja z głębokim bólem i żalem przyjąłem wiadomość 
od Marii Schygulla o śmierci jej męża. To był człowiek  
z wielką chęcią życia, wciąż snujący plany na przyszłość, 
zawsze chętny, by pomagać innym. Nieprzerwanie od  
20 maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Koła 
DFK-w Tworogu. W pracy zarządu koła doceniał wagę 
problemów, potrafił w dyskusjach dzielić się swoimi 
spostrzeżeniami i wiedzą. Jako mój z-ca był człowiekiem 
serdecznym, zawsze pamiętał o moich urodzinach. W tym 
roku również zadzwonił, chociaż już chorował. Zaprosiłem 
go na kawę i ciasto urodzinowe, ale niestety nie zdążył… 
Będę go wspominać jako osobę uśmiechniętą, wesołą,  
co zawsze owocowało nawiązywaniem kontaktów m.in.  
z gminą Kumhausen. Wiadomość o jego śmierci w gminie 
partnerskiej została przyjęta z niedowierzaniem i bólem. 
Jako jego przyjaciel przyjmowałem i przekazywałem 
rodzinie liczne kondolencje. Żegnamy Cię drogi 
Przyjacielu z żalem i smutkiem. Będziemy o Tobie 
pamiętać. Spoczywaj w pokoju – mówi przewodniczący 
Mniejszości Niemieckiej w Tworogu, Bertold Kubitza.  

DZIEŃ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 
27 maja, by upamiętnić pierwsze demokratyczne wybory 
samorządowe z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu 
Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 
sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia 
polskiego samorządu terytorialnego. Obecnie w Polsce jest 
16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach 
powiatu oraz 2478 gmin. – Święto Samorządu to także 
Dzień Pracownika Samorządowego. Wszystkim 
współpracownikom, osobom zaangażowanym w rozwój 
gminy bardzo dziękuję za działanie, za aktywność, za swój 
wkład w rozwój naszej gminy – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

FLAGA MIKOŁESKI ZAWISŁA 

O panu Reinhardzie pamiętają także samorządowcy. 
Majowa sesja Rady Gminy rozpoczęła się minutą ciszy,  
by uczcić pamięć zmarłego. – Straciliśmy bardzo dobrego 
kolegę, przyjaciela. Osobę otwartą na działanie na rzecz 
gminy, aktywnego mieszkańca Nowej Wsi Tworoskiej, 
który w ostatnim czasie zaangażował się w pomoc przy 
budowie kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości...  
To wielka strata dla społeczeństwa… – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Pana Reinharda będziemy wspominać także jako 
współtwórcę kilku tekstów w „TWG Kurierze”. Wybrane 
przypominamy na naszej stronie internetowej twg-
kurier.pl. Rodzinie składamy najszczersze wyrazy 
współczucia.  

URZĄD GMINY PRZYPOMINA 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, istnieje obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Osoby, które jeszcze nie 
dopełniły obowiązku zgłoszenia są, zobowiązani do 
niezwłocznego jego dostarczenia. Szczegóły na 
tworog.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy.  

Z masztu ściągnięto flagę Polski, która wisiała w tym 
miejscu od początku maja i zastąpiono ją żółto niebieskimi 
barwami z graf iką nawiązującą do historii miejscowości. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. z-ca wójta Łukasz Ziob, 
sołtys Mikołeski Irena Piecuch oraz przedstawiciele Rady 
Sołeckiej. Zobaczcie zdjęcia na twg-kurier.pl. 

21 maja na placu pamięci w Mikołesce zgromadzili się 
mieszkańcy, by uczestniczyć w uroczystości zawieszenia 
flagi z godłem sołeckim.  
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MŁODZI ADEPCI WĘDKARSTWA 
W AKCJI! 

29 maja odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowane przez PZW 116 Brynek.  
W zawodach wzięło udział 11 zawodników.  

MOTYKI DLA PSZCZÓŁEK… 

Najmłodsza grupa przedszkolaków z ZSP w 
Boruszowicach o wdzięcznej nazwie „Motylki” bierze udział 
w zajęciach proekologicznych. Uczą się m.in. jak sadzić 
i pielęgnować rośliny oraz jaką rolę w naszym środowisku 
odgrywają pszczoły. A ponieważ najlepszą nauką jest 
praktyka, dzieci dostały do dyspozycji łopatki, sadzonki 
i rabatkę. Do dziś opiekują się przedszkolnym ogródkiem.  

 

O godzinie 11.00 nad łowiskiem „Brzeźnica” rozległ się 
sygnał rozpoczynający zawody. Dzieci zarzuciły wędki  
i przez dwie godziny walczyły o puchar. Następnie 
rozpoczęło się ważenie ryb. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym piknikiem z kiełbaskami oraz ogłoszeniem 
wyników. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, a wszyscy 
wrócili do domów z paczuszką słodkości i porcją 
niezapomnianych wrażeń. Prócz corocznych zawodów 
wędkarskich dla dzieci, PZW 116 Brynek prowadził przed 
pandemią szkółkę wędkarską. Zdjęcia z zawodów na  
twg-kurier.pl   

Foto. Na zdjęciu najmłodsza zawodniczka – Barbara Szwinge wraz z tatą 
podczas wędkowania na terenie łowiska „Brzeźnica”.  

Maluchy dowiedziały się również dlaczego pszczoły są tak 
dla nas ważne. Zapylając rośliny, dostarczają nam 
pożywienia. Pszczołom można pomóc sadząc rośliny 
miododajne, co motylki z uśmiechem wykonały.  
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Foto. „Happy team. Orzeł Koty”, czyli zarażająca uśmiechem, 
szczęśliwa ekipa z Kotów. Właśnie takich zawodników przyciąga 

„Tworogowska dycha po trowie”. W tym roku było trochę błota, trochę 
chmur, ale tez nie zabrakło słońca! Innymi słowy: dla każdego coś 

miłego. Kto okazał się najlepszym biegaczem w naszej gminie? Jak 
komentują trasę uczestnicy treningu? Co tam robiła LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”? O tym wszystkim przeczytacie w dziale „Hobbysta” 

na str. 5.  

 

Foto. W ostatnią sobotę maja na terenie łowiska „Brzeźnica”  
odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.  

Puchary wręczał wicewójt, Łukasz Ziob (str. 14). 


