
TWG KURIER 
Poniedziałek, 11 października 2021 
Nr 153 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Foto. Magdalena Nowak 

TWORÓG 
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TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
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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 

 

CZY I WY ZEBRALIŚCIE  
JESIENNE PLONY? 
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KURIER TABLICA 

19 września w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach Raciborskich świętowano dożynki diecezjalne. 
Nie zabrakło delegacji z gminy Tworóg. Na zdjęciu Koło 
Gospodyń Wiejskich z Tworoga, którym towarzyszył wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Gmina Tworóg była jedyną reprezentacją z powiatu 
tarnogórskiego (zdjęcie: fb gmina Tworóg).  

 

TWORÓG NA DOŻYNKACH 
DIECEZJALNYCH    

NIE JEST LEKKO 

Życie rolnika nie jest lekkie. Na zdjęciu poniżej Piotr 
Zientek z Boruszowic dźwiga dynię ważąca ok. 60 kg.  
O jego dyniowym hobby na str. 6. 
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KURIER HOBBYSTA 
KAJ MY SOM?  

Tych emocji nie odda żadne zdjęcie… To trzeba 
przeżyć! W ręce mapa, przed oczami zielony teren,  
a w głowie kluczowe pytanie: Kaj my som? A potem to 
już tylko decyzje. W prawo? W lewo? A może prosto? 
W terminie 10 – 12 września odbyły się XXI 
Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację 
„Zorientowani w lesie, czyli Kaj my som”. 
Gospodarzem wydarzenia było Nadleśnictwo Brynek.  

W Mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z całej Polski, 
łącznie ponad 150 osób (pracownicy Lasów Państwowych 
oraz instytucji pokrewnych, przedstawiciele szkół leśnych, 
właściciele lasów prywatnych oraz ich rodziny). – 
Cieszymy się, że tak licznej grupie mogliśmy pokazać 
urokliwe zakątki naszego nadleśnictwa. Dziękujemy za 
Wasz wysiłek, zaangażowanie – podsumowują 
organizatorzy. Mistrzostwa otwarł bieg sprinterski na 
terenie parku w Brynku. „Rozgrzewka”, w zależności od 
kategorii, liczyła  od 1,7 km do 3,1 km. Na trasach 
rozmieszczono punkty kontrolne, które należało odnaleźć 
w określonej kolejności. Spełnienie tego warunku  
w najkrótszym czasie gwarantowało zwycięstwo. W teorii 
proste, w praktyce już nie koniecznie. Uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością czytania mapy i kompasu oraz 
bardzo dobrą kondycją!  

Po zakończeniu biegu sprinterskiego odbyło się uroczyste 
otwarcie Mistrzostw. – Witamy w Brynku, centrum 
Zielonego Śląska. Witamy na terenach, na których 
odpoczywają mieszkańcy dużych, śląskich miast. 
Znajdujemy się w okolicy podziemi tarnogórskich, które  
w 2017 r. zostały wpisane na światową listę dziedzictwa 
UNESCO – mówił podczas otwarcia Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Brynek, Janusz Wojciechowski. 

– W naszym słodkim bufecie znalazły się m.in. sernik, 
ciasto ze śliwką oraz jabłecznik. Bardzo się cieszymy, 
że zostałyśmy zaproszone do Wielowsi. Uwielbiamy takie 
wyzwania i jesteśmy na nie otwarte. Mamy takie poczucie, 
że dopiero się rozkręcamy – mówi Ewa Sklorz, 
właścicielka cukierni. „Domowe Wypieki” prowadzi 
wspólnie z córkami: Emilią i Natalią.  

W sobotę odbył się bieg mistrzowski na terenie 
Miechowickiej Ostoi Leśnej (trasy od 2,6 km do 7,4 km), 
po którym podsumowano Mistrzostwa i nagrodzono 
najlepszych. W niedzielę zawodnicy mieli czas na 
zwiedzanie okolicy, m.in. Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach. Mistrzostwa zabezpieczali 
druhowie z OSP Potępa, ratownik z Tworoga Michał Kulik 
oraz Benemed. 

Nadleśnictwo Brynek jest jednym z kilkudziesięciu w kraju 
Zielonych Punktów Kontrolnych, czyli terenów należących 
do sieci stałych punktów kontrolnych do uprawiania 
orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent 
Orienteering Courses. – Biegi na orientację to sport, który 
daje dużo satysfakcji każdemu uczestnikowi, niezależnie 
od wieku. To bezpośredni kontakt z naturą, to endorfiny, 
wysiłek fizyczny, trening spostrzegawczości, koncentracji 
uwagi, podejmowania decyzji. Dlatego ci, którzy uprawiają 
orienteering są tacy uśmiechnięci – mówi Nadleśniczy. 
Zachęcamy do przetestowania na własnej skórze. 
To świetne ćwiczenia ciała i umysłu a dodatkowo 
bezcenna lekcja przyrody! Wszystkie informacje, mapy 
biegowe i rowerowe oraz broszura informacyjna do 
pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Brynek 
brynek.katowice.lasy.gov.pl  

POŁOMSKA SŁODYCZ 

12 września w Wielowsi odbył się Festyn w ramach 
Narodowego Programu Szczepień #szczepimy się 
z KGW. W sąsiedniej gminie nie zabrakło naszego 
akcentu. O słodki bufet zadbała cukiernia z Połomi, czyli 
Domowe Wypieki Emi Natki i Matki. Na zdjęciu stoisko 
pełne wypieków i uśmiechnięte autorki tej pokusy.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

GMINA TWORÓG SPORTEM STOI 
– TENISOWE BORUSZOWICE 
Niedawno Urząd Gminy w Tworogu udostępnił film 
„Gmina Tworóg sportem stoi!” promujący działające 
na naszym terenie kluby i stowarzyszenia sportowe. 
Film możecie zobaczyć m.in. na naszej stronie 
internetowej. W nawiązaniu do tego materiału 
przedstawiamy Tenisowy Klub Sportowy  
„IGA Boruszowice” działający od grudnia 2020 roku.  

– W maju uruchomiliśmy zapisy. Chętnych do rozpoczęcia 
swojej przygody z grą w tenisa ziemnego było sporo – 
mówi nam wiceprezes klubu Sandra Sosinka. – Jednak 
swoją działalność sportową mogliśmy rozpocząć dopiero  
w czerwcu tego roku. Wiadomo, wszystko opóźniła 
pandemia. Obecnie w klubie trenują dzieci i młodzież  
w wieku do 7 do 16 lat. Mamy nadzieję, że grupa chętnych 
będzie się powiększać – mówi pani Sandra. Na chwilę 
obecną w klubie trenuje 16 zawodników. Pod czujnym 
okiem trenerki, Agaty Borgman, młodzi zawodnicy 
odkrywają tajniki gry w tenisa oraz świetnie spędzają wolny 
czas. Zabawy oraz gry tenisowe rozwijają umiejętności, 
sportowe talenty i uczą zasad zdrowej rywalizacji.  

Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoją sportową pasję  
w naprawdę dobrych warunkach. Do dyspozycji mają 
pełnowymiarowy kort tenisowy, który powstał dzięki 
Stowarzyszeniu Miłośników Boruszowic i Hanuska. 
Trenerka pani Agata, która jest wielokrotną medalistką 
Mistrzostw Polski, z ogromną pasją przekazuje im swoją 
wiedzę i doświadczenie. – Już możemy powiedzieć, że 
dzieciaki mają talent. U niektórych widać dryg tenisowy. 
Podczas treningów obserwujemy jak dzieci koncentrują się 
na grze. A to właśnie koordynacja i skupienie jest 
najważniejsze w tenisie. W przyszłym roku chcielibyśmy 
wziąć udział w turniejach. Może i u nas udałoby się 
zorganizować mini turniej tenisa ziemnego – przyznaje 
pani Sandra. Sama trenuje tenisa od 7 lat i jest jedną  
z założycieli klubu.  

IGA Boruszowice to kolejny punkt na mapie Tworoga, 
gdzie można aktywnie spędzać czas. Świetne usytuowanie 
boiska pod lasem, tuż obok „Leśnej Perełki” przyciąga 
chętnych nie tylko z gminy Tworóg.  

Dostęp do kortu tenisowego jest darmowy dla każdego, 
wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie.
W tegorocznym sezonie z takiej możliwości korzystało 
wielu chętnych. Klub udostępnia również sprzęt niezbędny 
do gry, a każdy, kto chciałby wspomóc jego działalność, 
może kupić symboliczną cegiełkę. Z tych środków 
planowane jest w przyszłości zadaszenie kortu, co pozwoli
na grę przez cały rok. – Chcielibyśmy umożliwić granie 
w tenisa również dzieciom w wieku przedszkolnym. 
Do tego niezbędna jest mniejsza siatka do gry.
W tej kwestii liczymy na sponsorów, z którymi chętnie 
nawiążemy współpracę – dodaje pani Sandra. 

Jeżeli chcecie zachęcić wasze dzieci do aktywności 
fizycznej i rozwijać ich sprawność ruchową, macie kolejną 
możliwość, jaką daje gra w tenisa.  A może sami chcecie 
potrenować forhend i bekhend? IGA Boruszowice czeka 
na chętnych! Zapraszamy do odwiedzenia profilu na 
Facebooku, gdzie znajdziecie bezpośredni kontakt.   

 

R            E            K            L            A            M            A 
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NIE JEST LEKKO! 

Rekordowy okaz dyni olbrzymiej wyhodował Mathias 
Willemijns w 2016 r. ustanawiając rekord świata. Jego 
dynia ważyła 1190,4 kg! Polski rekord to 598 kg.  
A w naszej gminie? Dumnym hodowcą jest pan Piotr 
Zientek z Boruszowic. W Jego ogrodzie rośnie 
kilkadziesiąt odmian dyń jadalnych i ozdobnych.  

– To moje hobby. Hoduję dynie od 30 lat. Z każdym rokiem 
staram się rozszerzyć moją „kolekcję”. W tym roku mam 
ok. 40 odmian – mówi rolnik. Choć pan Piotr nie nastawia 
się na ustanawianie rekordów wagowych, w jego ogrodzie 
można znaleźć okazy ważące ok. 100 kg. – Podniesienie 
takiej dyni to nie jest łatwa sprawa. Rolnikowi nie jest lekko 
– przyznaje żartobliwie pan Piotr.  

Prócz jesiennej, efektownej dekoracji, dynia może być 
bazą wielu smacznych dań. – Do moich ulubionych należy 
zupa dyniowa, którą przygotowuje córka. Polecam również 
placki oraz bigos z cukinii (cukinia to odmiana dyni 
zwyczajnej) i dyniowy dżem. Nie każdy o tym wie, ale 
dynia nadaje się również do wyrobu domowego wina – 
zdradza rolnik. Częste spożywanie dyni to inwestycja w 
nasze zdrowie. Ze względu na zawarte składniki odżywcze 
i witaminy, dynia zmniejsza ryzyko zachorowania na 
nowotwory oraz nadciśnienie i choroby serca. Zbiory dyni 
rozpoczynają się w połowie września i trwają do połowy 
października. Korzystajcie i eksperymentujcie w kuchni. Na 
rozgrzewkę przepis na dyniowy dżem.  

Gdy dynia zmięknie, całą zawartość garnka zmiksuj na 
gładko. Do owocowego kremu dodaj pełną szklankę cukru. 
Zamieszaj dżem i gotuj 15 min. bez przykrywki. Jeżeli 
chcesz, żeby twój dżem był bardzo gęsty możesz dodać 
saszetkę żelfixu 1:3. Aby urozmaicić smak, wraz z cukrem 
możesz dodać do dżemu pół płaskiej łyżeczki cynamonu, 
nasiona wanilii lub/i imbir.  

Jeszcze wrzący dżem z dyni przelewaj do słoików i od razu 
mocno je zakręcaj. Nie wlewaj dżemu do pełna. Zostaw 
minimum 1 cm wolnej przestrzeni. Słoiki odwracaj do góry 
dnem i zostaw na godzinę. Słoiki można dodatkowo otulić 
ręcznikiem, (by wolniej się studziły) jednak nie jest to 
konieczne. Po tym czasie możesz postawić je już 
prawidłowo. Wszystkie zakrętki powinny się zassać. Jeśli 
tak się nie stało, to słoiki z dżemem z dyni należy poddać 
pasteryzacji.  

źródło: aniagotuje.pl 

DYNIOWE INSPIRACJE 

17 września pracownię plastyczną Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu wypełniła dziecięca wrzawa. „Biedronki” 
z Gminnego Przedszkola w Tworogu zasiadły przy stołach 
i ze szczerą radością sięgnęły po pastele. Wkrótce białe 
kartki wypełniły się barwami jesieni. Warsztaty plastyczne, 
które prowadziła plastyczka, Jolanta Warzecha były 
inspirowane jesiennymi darami natury. W roli głównej 
wystąpiły dynie. Podarował je rolnik z Boruszowic, Piotr 
Zientek.  

Propozycja warsztatów dla przedszkolaków w GOK-u 
wpisuje się w zakres realizowanego w Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu projektu edukacyjnego (Dobre
Praktyki) pt. „Przedszkolak wielki artysta”, w którym biorą 
udział dzieci z grupy „Biedronki” w wieku 4-5 lat. Jego 
celem jest rozwijanie zainteresowań i zdolności 
plastycznych poprzez zapoznawanie dzieci z różnymi 
technikami malarskimi oraz pobudzanie wyobraźni 
i wrażliwości na piękno i sztukę.  

Dżem z dyni 

Składniki: 
1600 g dyni – np. mała dynia Hokkaido 
pełna szklanka cukru – 270 g 
4 małe pomarańcze i 1 cytryna (łącznie ok. 400 – 500 ml 
soku z cytrusów) 
 
Pokrojoną na kawałki dynię umieść w garnku. Do garnka 
wlej sok wyciśnięty z pomarańczy i cytryny. Garnek 
przykryj przykrywką i gotuj na małej mocy palnika przez 
około 25 minut. 

Foto. W ogrodzie pana Piotra prócz dyń, rosną ekologiczne warzywa: 
koperek, marchew, seler, fasolka, pomidory różnego typu, ogórki, buraki. 

O bio warzywa można pytań przez cały sezon. 

Foto. Z inspirującej kompozycji we wrześniu skorzystały nie tylko 
przedszkolaki, ale również uczestnicy warsztatów „Zabawa w artystę”. 
Powstał przepiękny cykl prac. Na zdjęciu jedna z nich – dynie widziane 

oczami Emilki Czaja.  
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 Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, przedszkole 
zrealizowało już dwa spotkania. 14 września pani Jola 
odwiedziła dzieci i zaprosiła je do wspólnego malowania 
na przedszkolnym podwórku (zdj. powyżej). Podczas 
„Przedszkolnego pleneru malarskiego” dzieci malowały 
temperą na folii. Z kolei 17 września dzieci zrewanżowały 
się i odwiedziły panią Jolę w GOK-u. Efektem spotkania 
były prace plastyczne wykonane pastelami. Przedszkolaki 
zobaczyły też galerię obrazów namalowanych przez 
starszych kolegów. Ze zdumieniem i podziwem przyglądały 
się tym arcydziełom. Kto wie, może wśród tych malców jest 
„nowy” Pablo Picasso?  

OWOCE NA OKRĄGŁO! 

15 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Kropki. W tym roku odbył się pod hasłem ,,Owoce na 
okrągło”. Celem zajęć było nie tylko rozwijanie 
kreatywności, ale też profilaktyka zdrowego 
odżywiania.  

Najmłodsi uczniowie już z samego rana wystartowali  
w biegu po kropki. Pogoń za kropkami rozsypanymi na 
boisku szkolnym sprawiła uczniom klas I-III wiele radości. 
Już podczas pierwszej lekcji odbyło się w klasach 
„Poszukiwanie zaginionej kropki”.  

Zadanie polegało na odszukaniu w swojej klasie kolorowej 
kropki z zasadami zdrowego odżywiania. Kropka była 
także obecna na zajęciach językowych. Uczniowie klasy 
VIII na lekcji j. polskiego analizowali przykłady związków 
frazeologicznych ze słowem „kropka” oraz rozmawiali na 
temat znaczenia kropki w zdaniu. Podczas lekcji j. 
angielskiego uczniowie klasy VII poznali idiomy ze słowem 
„dot” (czyli kropka), następnie pracując w grupach układali 
zdania z tymi idiomami oraz wyjaśniali ich znaczenie za 
pomocą ilustracji. Podczas lekcji j. niemieckiego uczniowie 
klasy II i V również bawili się „kropką”, tworząc kropki 
wyrazowe, układając wyrazy z różnego rodzaju kropek 
oraz ożywiając swoje kropki w aplikacji Quiver-3D. Kropek 
nie zabrakło również na lekcji muzyki, informatyki i religii. 
Kolorowo, kropkowo i radośnie było także
w boruszowickim przedszkolu, gdzie prócz zabaw 
z kropką, dzieci wysłuchały opowiadania, jak to zwyczajna 
kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti –
bohaterki książki „The Dot” Petera Reynolds’a. Książka 
została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków 
oraz wydana alfabetem Braille’a. Kropka z książeczki 
o Vashti stała się inspiracją do zorganizowania wielkiej 
światowej akcji – Międzynarodowego Dnia Kropki 
obchodzonego co roku 15 września.  

MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ 

Z radością dzielimy się wynikami egzaminu ósmoklasisty 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach, którzy w roku szkolnym 2020/2021 
zakończyli edukację. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są 
imponujące. Gratulujemy serdecznie naszym uczniom 
i życzymy im powodzenia w kolejnych etapach edukacji. 

Anna Rogala-Goj

W ramach projektu w przedszkolu powstała galeria prac 
plastycznych absolwentów przedszkola, którzy teraz 
rozwijają swoje zainteresowania na warsztatach 
plastycznych „Zabawa w artystę” w GOK-u prowadzonych 
przez Jolantę Warzechę.  
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KURIER POD LUPĄ 
U BABCI JEZUSA PO RAZ 226. 

Góra św. Anny wysoka na 407 metrów to dla pielgrzymów 
wyzwanie, ale i możliwość modlitwy w miejscu niezwykłym. 
To miejsce uświęcone wieloma wiekami gorącej modlitwy  
i oddania wiernych. Dlatego przez cały rok nie brakuje 
tłumów ruszających na górę św. Anny. Są wśród nich 
m.in.: rolnicy, górnicy, strażacy, kolejarze, motocykliści, 
hodowcy gołębi pocztowych, a nawet miłośnicy koni  
i zaprzęgów konnych. Wszyscy przybywają tu, by pomodlić 
się pod cudowną figurą św. Anny Samotrzeciej, bo właśnie 
tym określeniem opisuje się patronkę Śląska 
przedstawioną jako św. Annę z córką Marią i wnukiem  
Jezusem.  

Staropolskie słowo „samotrzeć” oznacza „we troje”. Św. 
Anna Samotrzecia jest opiekunką: ogniska domowego, 
rodziny, kobiet w ciąży, matek, wdów i babć. Jak co roku, 
od wielu, wielu lat, już po raz 226., pielgrzymi z parafii św. 
Antoniego w Tworogu udali się na górę ufnej modlitwy, aby 
wziąć udział w obchodach Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Wyruszyli pod przewodnictwem Pana Alfreda 
Wocławka i swoją obecnością już od czwartku 9 września 
dawali dowód swej wielkiej miłości do Boga i świętej Anny. 

Każdy z pielgrzymów zaniósł przed oblicze Babci Jezusa 
swoje podziękowania, przeprosiny oraz prośby, wierząc, 
że ich modlitwy zostaną wysłuchane.  

W piątek rano z udziałem naszego proboszcza ks. Adama 
Bryły została odprawiona msza święta w intencji  
wszystkich parafian. Rzeczą charakterystyczną każdej 
pielgrzymki jest atmosfera panująca wokoło. 

Ludzie stają się jacyś inni, pogodni, życzliwi, skorzy do 
pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba. Jest tu miejsce na 
modlitwę, a także na chwile odpoczynku i zabawy. 
Wieczorami w Domu Pielgrzyma można usłyszeć skoczne 
melodie grane przez zjednoczone orkiestry kalwaryjskie, 
które po trudach dnia stawiają człowieka na nogi. 
Pielgrzymowanie to nie tylko modlitwa, ale również 
pokazanie, jakim jest się człowiekiem, więc zapraszam 
każdego do wzięcia udziału w kolejnych pielgrzymkach na 
górę ufnej modlitwy, bo z pewnością taka zostanie 
zorganizowana.  

Bernard Piecuch

Na stronie twg-kurier.pl – zdjęcia pielgrzymów oraz 
artykuł poświęcony miejscowej tradycji pielgrzymowania.   



9 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

NIE UDAWAJ GREKA 

30 września Klub Senior+ w ramach realizowanego 
cyklu „Seniorzy blisko Europy” zorganizowali 
spotkanie „Nie udawaj Greka”. Klubowicze podeszli do 
tematu z dużym dystansem i nieco przekornie. Wbrew 
wszystkiemu udawali Greków… 

LEKCJA Z POLICJĄ  

7 września 2021 r. w Szkole Podstawowej w Tworogu
odbyło się spotkanie policjantów z uczniami klas I – III. 
Policjanci z Komisariatu w Tworogu rozmawiali z dziećmi 
o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, 
a w szczególności omówili zasady bezpiecznej drogi do 
i ze szkoły oraz pokazali niektóre znaki drogowe.  

Uczniowie mieli okazję przećwiczyć umiejętność 
prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię. Prowadzący przypomnieli również o korzyściach 
noszenia elementów odblaskowych oraz jak należy 
zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Panowie 
zwrócili szczególną uwagę, aby nie używać telefonów 
podczas korzystania z przejścia dla pieszych. Uczniowie 
utrwalili znajomość numerów alarmowych.  

Z kolei 30 września policjanci edukowali seniorów z Klubu 
Senior+. Mówili o różnego rodzaju zagrożeniach 
m.in. o oszustwach internetowych i próbach wyłudzenia 
„na wnuczka”. 

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA 

28 września w przedszkolu w Boruszowicach po raz 
pierwszy odbył się happening z okazji Światowego Dnia 
Jabłka. We wszystkich grupach dzieci omawiały wygląd 
i smak jabłek. Porównywały wielkość, określały kolor 
i kształt. Rysowały, malowały, wyklejały jabłuszka duże 
i małe tworząc grupowe drzewka owocowe. Uczyły się 
wierszyków i piosenek. Był świeżo wyciśnięty sok z jabłek 
oraz jabłuszka pieczone przez naszych starszaków 
(źródło: FB).  

Jabłkowy dzień został uwieczniony na przepięknych 
zdjęciach – jedno z nich postanowiliśmy wykorzystać na 
okładce tego wydania. Zdjęcia wykonała nauczycielka 
Magdalena Nowak.  

 

Seniorzy z ogromnym poczuciem humoru przygotowali 
inscenizację, która była ilustracją do wykładu Barbary 
Izworskiej. Uzupełnieniem czwartkowego popołudnia  
w Nowej Wsi Tworoskiej był grecki poczęstunek. 
Natomiast w przygotowaniu scenografii (tawerny) pomogła 
Jolanta Warzecha z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu. Kolejnym przystankiem na europejskim szlaku 
seniorów będą Włochy.  

Zaczęło się od śpiewu. Już po pierwszych dźwiękach 
wiedzieliśmy, że tym razem nie jesteśmy w świetlicy  
w Nowej Wsi Tworoskiej. Jesteśmy w tawernie! 
Zapachniało oliwnym gajem, cytrusami, śródziemnomorską 
bryzą. Barbara Izworska powitała gości i rozpoczęła swoją 
opowieść o świecie utkanym z mitów. W tle wyświetlano 
prezentację pełną greckich pejzaży. W tym „oknie” tawerny 
zobaczyliśmy m.in. słynny Olimp – dom greckich bogów.  
A skoro o nich mowa… Czym byłoby spotkanie w greckiej 
tawernie bez obecności zacnego Zeusa, pięknej Afrodyty  
i wesołego Dionizosa. Uspakajamy więc. Bogowie zeszli  
z wyżyn, przedstawili się, ukłonili, na brawa zasłużyli  
(zdj. powyżej), a w tawernie zrobiło się gwarno i nawet nie 
zabrakło boskich trunków (oczywiście mamy na myśli… 
kawę).  
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KURIER KULTURALNIE 

To jej zawdzięczam dobre fundamenty. Dawała mi „zielone 
światło” do swobodnego wyrażania się. Prócz oceny na 
wypracowaniu zawsze był jakiś komentarz, tylko dla mnie. 
Czasami była to pochwała, czasami wskazówka, ale 
zawsze czułam dzięki tym krótkim notkom wielką 
motywację. Pani Krywalska dawała mi odczuć, że 
interesuje ją to, co mam do powiedzenia – przyznaje 
pisarka, która obecnie mieszka w Tarnowskich Górach, ale 
z gminą Tworóg pozostaje związana. W latach 2008 –
2011 prowadziła nasz miesięcznik samorządowy 
„TWG Kurier”.  

Książka „Mali skarbnicy i tajemniczy przyjaciel” jest z nami 
związana również poprzez ilustratorkę, Monikę 
Pudykiewicz, która mieszka w Kotach. Nasi czytelnicy 
znają ją z publikowanych przez nas w latach 2020 – 2021 
satyrycznych felietonów. Ale to tylko fragment jej 
artystycznych umiejętności. Ilustratorkę, felietonistkę, 
projektantkę możecie bliżej poznać na jej stronie 
rarplaneta.pl. Ale wracając do „Małych skarbników”. 
Zapytaliśmy pisarkę skąd pomysł na Rudka, skalnego 
stworka. Jak to się stało, że srebro ożyło? – Nie mam 
zielonego pojęcia. Tak wyszło  – mówi Agata Frączek. 
I wyszło świetnie! Kto jeszcze nie czytał przypominamy, że 
książka jest do nabycia m.in. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu w cenie 25 zł. Więcej informacji na 
stronie maliskarbnicy.pl  

Mamy nowego kumpla!  

Rudek odwiedził naszą gminę 28 września. W spotkaniu 
autorskim z Agatą Frączek wzięły udział dzieci 
z SP w Tworogu. Pierwsza część spotkania upłynęła na 
rozmowie o regionie. Drugoklasiści dowiedzieli się co to 
galena, kim są gwarek i skarbnik oraz do czego służyły 
sztolnie. Po tej wyjątkowej lekcji historii, geografii i wiedzy 
o regionie dzieci wysłuchały fragmentu książki. Potem był 
już czas na radosną twórczość. Uczniowie stworzyli 
inspirowane książką skalne, fantastyczne stwory (zdjęcia 
na naszej stronie twg-kurier.pl oraz na gok-tworog.pl). 
Po tym poranku dzieci z pełną odpowiedzialnością mogły 
powiedzieć: Rudek to nasz kumpel! Kto nie wierzy niech 
zerknie na zdjęcie na str. 16. Rudek tam jest! Magia? Nie! 
Tylko ziarnko fantazji… 

 

ZIARNKO FANTAZJI  

– Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego! – 
śpiewał dziecięcy zespół „Fasolki”. Ten hymn 
dzieciństwa z dawnych lat aż pcha się na usta, gdy 
czytamy „Małych skarbników i tajemniczego 
przyjaciela”. Bo właśnie tam Agata Frączek, autorka 
książki, ukryła ziarnko fantazji, tak potrzebne nie tylko 
dzieciom… 

Mali skarbnicy, czyli kto?  

Książka, która miała premierę 1 września, opowiada  
o grupce dzieci mieszkających w Tarnowskich Górach. 
Podczas zabawy wykopują z ziemi niezwykły kamień. 
Okazuje się, że to mały Szczybrok, mieszkaniec 
podziemnego świata, który się zgubił. Dzieci postanawiają 
mu pomóc. Tak zaczyna się niezwykła opowieść, w której 
wszystko może się zdarzyć. „Zwyczajne” dzieci stają się 
super bohaterami, a „zwyczajne” miejsca okazują się 
magiczne. – Dzieci mają ogromną wyobraźnię i wielki 
apetyt na przygody. W Piotrku, Oldze, Kamilu i Bartku – 
bohaterach książki – dzieci z łatwością dostrzegą siebie. 
Świadomie chciałam zachęcać do aktywnej, kreatywnej 
zabawy na świeżym powietrzu, ale przy okazji chciałam 
budzić zainteresowanie naszą okolicą. W „Małych 
skarbnikach” jest przygoda, jest fantastyka, nie mniej,  
to dyskretny przewodnik po srebrnym mieście gwarków – 
mówi pisarka. Akcja dzieje się w Tarnowskich Górach,  
w Parku Repeckim, w ciemnych korytarzach dawnej 
Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga, a więc na 
terenie obiektów wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.  

A wszystko zaczęło się w Tworogu 

O tym, że Agata Frączek zaczęła pisać zdecydował 
przypadek, zrządzenie losu, być może impuls lub 
odpowiedni moment w życiu. Ale o tym, że pisać potrafi 
zdecydowało coś zupełnie innego. Dobre przygotowanie, 
które wyniosła z rodzinnej miejscowości – z Tworoga. – Od 
zawsze lubiłam pisać, czytałam fantastykę i miałam 
ogromne szczęście do polonistów. Skończyłam Szkołę 
Podstawową w Tworogu. Języka polskiego uczyła mnie 
Eleonora Krywalska.  
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– Zastosowałam czytanie książki z wplecioną w treść 
aktywnością ruchową, co trenuje koordynację, równowagę 
i pobudza zmysły. Łapanie spadających liści, turlanie się 
po dywanie, podskoki, a także zasłyszane dźwięki muzyki 
pochodzące z dzwonków oddziałują na zmysły 
i wyobraźnię dziecka. To doskonały sposób na wyciszenie 
emocji i spożytkowanie nadmiaru energii. Zabawy 
plenerowe z wodą, kolorowymi liśćmi, darami natury 
i farbami to połączenie najbardziej lubianych przez dzieci 
form aktywności. Dzięki takim formom oddziałujemy 
niezwykle silnie na dziecięce zmysły. Kolory, powietrze,
światło, dotyk, woda, dźwięki jednym słowem to nie tylko 
zabawa plastyczna, ale również niezwykłe sensoryczne 
doznania – mówi Jolanta Warzecha.  

DLA TURYSTÓW I NIE TYLKO  

Przypominamy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tworogu można pytać o wydawnictwa związane z naszą 
gminą: 

 Mapa turystyczna ziemi tarnogórsko-lublinieckiej. 
Mapa zawiera m.in.  szlaki piesze, rowerowe 
(m.in. Leśno Rajza, Leśno Uciecha), kajakowe, konne, 
a także szlak zabytków UNESCO, Szlak Zabytków 
Techniki i Szlak Architektury Drewnianej. Cena – 10 zł. 

 Publikacja albumowa – „Tworóg. Urokliwy zakątek 
Śląska”. Na barwnych fotografiach ukazuje atrakcje 
Gminy Tworóg z podziałem na sołectwa. W książce 
zaprezentowane są również lokalne produkty 
wytwarzane na terenie gminy, które cieszą się dużym 
uznaniem konsumentów.  Cena – 37 zł. 

Mapa oraz album zostały wydane przez Turystyka-
Fotografika-Wydawnictwo „ED-FEL” Edward Wyżgoł.  

JESIENNE MANDALE 

21 września podczas zajęć świetlicowych uczniowie klas 
I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce mieli 
okazję poznać technikę plastyczną zwaną mandalą 
(rysunek na planie koła). Mandale wywodzą się z tradycji 
hinduskiej, gdzie koło uważane jest za symbol harmonii 
i doskonałości. Uczniowie z Wojski do stworzenia mandali 
wykorzystali dary jesieni (zdj. facebook).  

GRAM, WIĘC CZYTAM 

Jak zachęcić młodzież do czytania książek? 21 września w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu Paweł Kupijer, autor 
cyklu fantasy „Kroniki Dwuświata”, podał pewien przepis.  

Spotkanie autorskie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu zaczęło się opowieścią o  książkach „Mrok we 
krwi” i „Czempion Semaela” – dwóch pierwszych tomów 
trylogii Mitrys (seria szerszego cyklu  „Kroniki Dwuświata”). 
Autor przedstawił swoich bohaterów i proces tworzenia 
własnego uniwersum. Przekonywał, że wymyślony świat 
można z powodzeniem przenieść do świata gier 
planszowych i komputerowcyh. Pobudzoną literaturą 
wyobraźnie można twórczo wykorzystać i świetnie się przy 
tym bawić.  

Paweł Kupijer jest pomysłodawcą inicjatywy promującej 
czytelnictwo „Gram, więc czytam”. Pisarz, prywatnie ojciec 
dwójki wymagających nastolatków, doskonale wie,  
że przemawiając do młodzieży trzeba mówić ich językiem, 
wejść w ich świat, a ten jest pełen technologii, smartfonów 
i internetu. Zaproszenie do tworzenia gier na podstawie 
literatury można uznać za kreatywną metodę pracy  
z młodzieżą i ciekawe narzędzie promocji czytelnictwa. 
Zdjęcia na stronach: gok-tworog.pl oraz twg-kurier.pl 

INNOWACYJNI  

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe  
w bibliotece? Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tworogu wrócili ze szkoleń organizowanych przez GBP 
w Świerklańcu ze świeżą porcją pomysłów i inspiracji.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu otrzymała 
dofinansowanie z programu BLISKO – Biblioteka | 
Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja. 
Program służy m.in. podnoszeniu kompetencji 
pracowników bibliotek. Pracownicy GOK-u wzięli udział  
w szkoleniach: „Organizacja wydarzeń i eventów 
czytelniczych dla dzieci i ich rodziców online” oraz 
„Książka wszystkimi zmysłami. Zasady tworzenia 
poczytanek sensorycznych dla dzieci w wieku 2-5 lat”. 
Zdobyte umiejętności zostały już „przetestowane”. 
Plastyczka, Jolanta Warzecha przeprowadziła zajęcia  
w Gminnym Przedszkolu w Tworogu. Podczas warsztatów 
przedszkolaki zapoznały się z historią małego jeża na 
podstawie książki Jennie Poh.  
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NARODOWE CZYTANIE 2021 

Tworóg 

Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Tworogu aktywnie 
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. 
Choć wybrana do czytania  podczas 10. edycji lektura 
wykracza poza  ramy programowe szkoły podstawowej, 
17 września na lekcjach języka polskiego uczniowie 
starszych klas zapoznali się z problematyką utworu 
Gabrieli Zapolskiej, poznali twórczość pisarki i przeczytali  
krótkie fragmenty komedii „Moralność pani Dulskiej”.  

CZYTAJCIE KSIĄŻKI I 
ZDOBYWAJCIE NAGRODY 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu zachęca do 
odwiedzin rodziców z dziećmi. Z myślą  
o pierwszoklasistach i nie tylko bibliotekarki przygotowały 
karty Super Czytelnika, na których można zbierać 
specjalne pieczątki i zdobywać nagrody! Co jeszcze się 
dzieje w ramach promocji czytelnictwa?  

Z okazji  Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 
bibliotekarki odwiedziły przedszkolaków z Tworoga. 
Przedszkolaki z uwagą i w skupieniu wysłuchały historii  
o wilczku z książki Ewy Nowak pt. „Szarka”. Na koniec 
spotkania wszystkie dzieci otrzymały zadanie – 
pokolorowanie wilka. Po uśmiechach widać, że wszyscy 
świetnie się bawili. 

Przypominamy również, że na przedszkolaków cały czas 
czekają do rozdania wyprawki czytelnicze w ramach 
kampanii Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”.  

Biblioteka w Tworogu czynna:  
poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek 09:00-18:00, 
czwartek nieczynna 

Filia w Boruszowicach czynna:  
wtorek i piątek 13:00 – 17:00 

Filia w Połomi czynna:  
wtorek, czwartek 10:00 – 17:00; piątek 9:00 – 12:00 

Udział w akcji to także okazja do poznania epoki, 
w której żyła i tworzyła G. Zapolska. Dlatego też chętni 
uczniowie starali się nawiązać do początków XX wieku 
i przybyli do szkoły w ciekawych kapeluszach.  Młodsi 
uczniowie czytali także fragmenty innych lektur. Dzień 
upłynął na czytaniu, rozmowie o ulubionych książkach, 
dyskusji o lekturach szkolnych- jednym słowem 
na promowaniu czytelnictwa. 

Nauczyciele języka polskiego

Boruszowice 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach wzięli udział w akcji 28 września. Pani 
Dyrektor uroczyście rozpoczęła wydarzenie, wprowadzając 
uczniów  w świat lektury Gabrieli Zapolskiej. Uczniowie 
klas starszych zaprezentowali fragmenty Aktu I w krótkim  
spektaklu  teatralnym, dzięki temu nawet najmłodsi 
uczniowie zainteresowali się lekturą i stworzyli na jej temat 
prace plastyczne. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
BABCIU CILO ŻEGNAMY CIĘ 

We wrześniowym wydaniu „TWG Kuriera”, w tekście 
poświęconym jubileuszowi 60-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tworogu, wspominaliśmy o Cecylii Bambynek 
– najdłużej działającej członkini KGW. Z wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o jej śmierci. Pani Cecylia odeszła 
1 października. Żegna ją cała lokalna społeczność, nie 
tylko gospodynie z KGW, ale również strażacy z OSP 
Tworóg. – Dh. Cecylia była członkiem honorowym naszej 
jednostki, cieszącym się ogromnym autorytetem wśród 
wszystkich członków OSP Tworóg. Kobieta, a zarazem 
babcia naszych strażaków, która o każdej porze dnia 
i nocy stała wraz z nami na straży ludzkiego 
bezpieczeństwa otwierając remizę podczas alarmu. Dzięki 
swojej wzorowej postawie została odznaczona medalami 
zasług dla pożarnictwa oraz krzyżem św. Floriana. Babciu 
Cilo żegnamy Cię, spoglądaj na nas zawsze podczas akcji.
Pozostaniesz w naszej pamięci – czytamy w przejmującym 
wpisie strażaków w mediach społecznościowych.  

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.  

DOBRA WIADOMOŚĆ  

15 września została podpisana umowa na realizację 
I części projektu „Odnawialne źródła energii poprawą 
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, 
Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, 
Psary, Sośnicowice, Tworóg”, dotycząca instalacji 
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wykonawcą 
jest firma ECOJURA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. 

Obecnie są wykonywane wizje w terenie u mieszkańców 
biorących udział w projekcie. Prosimy o przygotowanie dla 
wykonawcy faktur przedstawiających zużycie energii 
elektrycznej w roku 2020. Wizje lokalne wykonują osoby 
posiadające stosowne upoważnienie wydane przez Urząd 
Gminy. Mieszkańcy mają prawo poprosić o okazanie 
upoważnienia. Więcej informacji pod nr telefonu: 
32 428 46 54 – Referat Inwestycji. 

ZŁOTE GODY 

Czym jest małżeństwo? Definicji jest wiele, jednak myśląc 
o tych udanych związkach, istotny okaże się staż.  
Bo właśnie wspólnie spędzone lata, z perspektywy czasu, 
wydają się esencją małżeństwa. W naszej gminie,  
a piszemy o tym z dumą, mamy wiele par, które po 
dekadach życia w duecie nadal potrafią trzymać się za 
rękę, z troską na siebie spoglądać i z uczuciem przytulić.  

W tym roku w gronie Jubilatów znaleźli się: Eugeniusz  
i Maria Sobel, Kurt i Zofia Szufla, Augustyn i Maria Hober, 
Antoni i Barbara Antkiewicz, Edward i Józefa Matyja, Jan  
i Irena Szczurek, Klaus i Longina Osman, Alojzy i Maria 
Gansiniec, Franciszek i Aniela Jaworscy, Marian i Elżbieta 
Mika, Rudolf i Maria Grzesiek, Waldemar i Apolonia 
Białożyk, Wiktor i Bronisława Pustelnik, Włodzimierz  
i Joanna Ptak.  

27 września wicewójt Łukasz Ziob oraz z-ca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, Andrzej Kalus odwiedzili pary, 
które w 2020 r. obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Jedną z par w innym terminie odwiedzili 
wójt Eugeniusz Gwóźdź wraz z wicewójtem Łukaszem 
Ziobem (zdj. powyżej). Łącznie 14 małżeństw z całej gminy 
zostało obdarowanych kwiatami, upominkami oraz 
medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie. – Z okazji Waszej wyjątkowej rocznicy 
życzymy Wam pomyślności, zdrowia i kolejnych wspólnie 
spędzonych, radosnych lat. Jesteście dla nas wzorem – 
mówił Łukasz Ziob. Gratulujemy i dołączamy się do 
życzeń. 
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FUNDUSZ SOŁECKI 2022 

Sołectwa w naszej gminie zdecydowały na co przeznaczą 
fundusz sołecki. Poniżej skrót sołeckich planów i wartość 
funduszy.   

Tworóg – 49.489,50 zł (utrzymanie skwerów, organizacja 
imprez w sołectwie np. festyn, dożynki, marcinki, integracja 
mieszkańców, doposażenie orkiestry dętej, renowacja 
krzyża w kapliczce, polakierowanie trzech figur, wsparcie 
OSP, utrzymanie świetlic, boiska sportowego, remont drogi 
na cmentarz i ul. Karola Miarki). 

Świniowice – 30.139,11 zł (spotkania integracyjne dla 
mieszkańców, remont klatki schodowej i korytarza  
w świetlicy – 1 część inwestycji, wymiana nawierzchni 
parkingu przy budynku wielofunkcyjnym). 

Nowa Wieś Tworoska – 49.489,50 zł (organizacja imprez 
integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, wsparcie OSP 
Tworóg, wsparcie Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz 
SP w Tworogu, naprawa dróg gminnych, organizacja 
wycieczki, koszenie zieleni).  

Wojska – 48.450,22 zł (integracja lokalnej społeczności, 
utrzymanie dróg polnych, porządku w sołectwie, 
pielęgnacja zieleni, doposażenie OSP, czyszczenie rowów 
melioracyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci  
i młodzieży). 

Brynek 42.412,50 zł (wykonanie projekt chodnika 
łączącego Brynek z Tworogiem, integracja mieszkańców, 
organizacja wydarzeń okolicznościowych, utrzymanie 
zieleni i czystości). 

Hanusek – 38.502,83 zł i Boruszowice – 49.489,50 zł 
(utrzymanie świetlicy przy OSP, zieleni, elementów małej 
architektury oraz czystości w sołectwie; organizacja imprez 
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym  
i integracyjnym; oświetlenie sceny plenerowej, utwardzenie 
ul. Batalionów Chłopskich; wykonanie tabliczek z nazwami 
ulic, kontynuacja ogrodzenia boiska, dofinansowanie 
działalności OSP). 

Koty – 49.489,50 zł (utrzymanie czystości i zieleni  
w sołectwie, organizacja festynu, imprez dla dzieci, 
spotkań integracyjnych dla mieszkańców, obchody  
135-lecia OSP, doposażenie i modernizacja budynku 
sportowego, zakup sprzętu sportowego). 

Mikołeska – 15.094,30 zł (utrzymanie terenu 
rekreacyjnego przy ul. Pniowieckiej, ronda przy  
ul. Kaletańskiej oraz placu pamięci przy ul. Wiejskiej, 
organizacja lokalnych imprez integracyjnych). 

Połomia 36.325,29 zł (środki na wkład własny w konkursie 
„Inicjatywa sołecka”, działalność integracyjna, utrzymanie 
porządku i zieleni, zabezpieczenie środków na zakup 
samochodu dla OSP Połomia, ogrodzenie boiska 
sportowego LKS „Iskra Połomia”, rekultywacja terenu obok 
placu zabaw).  

REGIONALNY PLAN 
TRANSPORTOWY  

Na zlecenie Województwa Śląskiego przystąpiono do prac 
związanych z opracowaniem „Regionalnego Planu 
Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz 
z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-
prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego 
systemu transportu”. Będą wykonywane m.in. pomiary 
natężenia ruchu na granicach województwa, badania 
ankietowe w wybranych centrach handlowych oraz 
badania zachowań transportowych mieszkańców, 
realizowane przez ankieterów odwiedzających 
respondentów w ich miejscu zamieszkania.  

Badanie będzie realizowane do połowy listopada, 
w każdym tygodniu od wtorku, do soboty. Ankieterzy będą 
odwiedzać wylosowane gospodarstwa domowe w celu 
przeprowadzenia ankiety. W jednym gospodarstwie 
domowym w badaniu będzie mogło wziąć udział kilka 
osób. Więcej na stronie: www.slaskie.pl 

NOWE ZAJĘCIA W GOK-u 

Zabawy rekreacyjno-sportowe to propozycja dla dzieci 
i młodzieży, którym grozi popołudniowa nuda! Zadzwońcie 
do instruktora – tel. 782 322 020. 
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Foto. We wrześniu naszą gminę odwiedził pewien niesamowity gość – Rudek, czyli bohater książki Agaty Frączek „Mali skarbnicy i tajemniczy 
przyjaciel” z ilustracjami Moniki Pudykiewicz. Spotkanie autorskie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Widzicie Rudka na zdjęciu? 

Podpowiadamy: ma wielkie oczy i jest słodki! O tym, kim są mali skarbnicy i co łączy autorkę książki z Tworogiem, przeczytacie na str.10. 
 


