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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

WESOŁYCH I RODZINNYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 
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TWG 

KURIER TABLICA 
GRUDZIYŃ 

Grudziyń to fajny miesiąc cały, 
Niy szkodzi, że krotki dziyń i łozespały. 
Na Dzieciontko i Nowy Rok czekomy, 

Łoczekywanie łod Roratow zaczynomy. 
Nojwiyncy uciechy bajtle majom, 

Jeszcze cima, wczas rano wstowajom, 
Do kościoła ze lampkoma maszerują 

Nowonarodzonego Dzięciątka łoczekują 
Do pieca we grudniu hajcować cza fest 

Przeca Barborka z gornikoma łod tego jest 
Jak się kończy Barborkowe fajrowanie 

Świyntego Mikołoja przyjąć nom łostanie 
Fto się cały cos richtik dobrze sprawuje 

Zawdy św. Mikołoj maszkytkoma go łopsypuje 
A fto jest richtik rojber gist fest taki 
Wdycki dostowo gyszynk bylejaki 

Rozgom tyż przed łoczoma pogrozi 
Tak po malutku tyn grudziyń nom łodchodzi. 

Czas wartko ucieko i gipko nom leci 
Na niebie już piyrszo gwiozdka świyci 

Wszystko fajnie porobione na wilijo nawożone 
Siymiyniotka, mocka i makowki są zrobione 

Na stole wyszkrobiony, biały serwet położony 
Kole niego prozny stołek postawiony 

Lametami, kulkami, lyńcuszkami postrojono 
Jak gryfno frelka łoblecono 

To choinka ze złotymi szajnami się łodbijo 
Zaś przy stole gibko zasiado cołko familijo 

Przy wieczerzy zaczyno sie fajnych kolynd śpiywanie 
Kożdy ciekawy jaki to tyż gyszynk dostanie 

Bajtle zaś som bardzo radzi i uciecha majom 
Łod Dziyciontka dużo graczkow dostowajom 

Tak się zaczyno świąteczne fajrowanie 
Do końca grudnia niy wiela już łostanie 

Kożdy, kożdymu łod serca wjyszuje 
Do łozestanio ze Starym Rokiem sie rychtuje 

Som tacy co na srogie bale wyjeżdżają  
Ale i tacy co sami we konciku za nos żykajom 

Jak komu pasuje tyn Nowy Rok Wito! 
Życzynia składo i ło zdrowie pyto 

Nieych Nowy Rok bydzie dlo wszystkich szczynśliwy 
Kożdy czowiek niych bydzie do drugiego życzliwy 

Żeby kożdymu do miyszka wjyncyj piniyndzy przyboło 
By sie we Nowym Roku wszystkim ludziom dobrze żoło 

Coby my się zaś radzi wszyscy łobejżeli 
I tyn Nowy Rok we szczyńściu fajnie go przeżyli 
A Pomboczek niych nigdy ło nos nie zapomino 

We zdrowiu i ze bogosławiyństwym niych nos czymo. 

                                                                    Irena Jonecko 

 

GENDER NA TAPECIE 

Kwestia niejednokrotnie poruszana na sesjach Rady 
Gminy, a dotycząca ideologii gender nadal wzbudza wiele 
emocji. W listopadzie do redakcji dotarł anonimowy list 
naszej czytelniczki, w którym znalazły się przemyślenia na 
ten temat. Do listu dołączono egzemplarz biuletynu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia „Wybierz 
Życie” [nr 31 (67)/2014]. 

Witam Redakcję, 

Cieszę się, że w naszym lokalnym społeczeństwie 
dostrzega się zagrożenie ze strony „ideologii” gender. 
Może jednak nowa Rada mogłaby inaczej podejść do 
sprawy: zaproponowanie placówkom oświatowym 
zdobycia certyfikatu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” 
zdziałałoby więcej niż próba podjęcia uchwały, która 
znowu będzie powodem kpin choćby ze strony 
„życzliwych” redaktorów. 

Pozdrowienia 
Stała Czytelniczka 

--- 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.5 
– Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Tworóg 
– Pierwsza sesja nowej Rady Gminy 
– Zanim wrzucisz do pieca… 
HOBBYSTA……………………………………………...str.6 
– Papugi, kanarki… 
POD LUPĄ……………………………………………….str.7 
– Rodzinne popołudnie „Pod Różą” 
– Św. Marcin uczy i bawi 
– Łańcuch serc św. Marcina 
– Przygotowania do świąt czas zacząć 
KULTURALNIE………………………………….………str.9 
– Kulinarne inspiracje 
– Tydzień Śląski w przedszkolu w Tworogu 
– Kowboje rodem z Niemiec 
– Gmina Tworóg dawniej… 
– Misiowo sportowo! 
– Regionaliści z prawdziwego zdarzenia  
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Gminny geoportal – co to właściwie jest? 
– „Nie” dla agresji, „tak: dla tolerancji 
– Niesiemy radość innym 
– Lotnisko bez tajemnic 
– W biało-czerwonych barwach 
– Pasowanie na ucznia w SP w Wojsce 
– Cyfrowe świetlice 
– Czworonogom na ratunek! 
– Kim jest ofiara przestępstwa? 
– Fotograficzny skrót wydarzeń! 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

wybory samorządowe już za nami. Dokonaliśmy wyboru. 
W Radzie Gminy znalazło się wiele nowych twarzy. Czas  
pokaże czy sprostają stawianym przed nimi wyzwaniom. 
Tymczasem radni złożyli ślubowanie. Co jeszcze 
wydarzyło się na pierwszej sesji Rady Gminy kadencji 
2014-2018? O tym w dziale „Sesja”.  

W „Hobbyście” rozmawiamy z Ginterem Lendlem, 
prezesem Tarnogórskiego Oddziału Polskiego Związku 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Jak 
przebiegała tegoroczna wystawa ptaków w Szkole 
Podstawowej w Tworogu? Więcej na str. 6. 

Piszemy także o obchodach dnia św. Marcina, szkolnych 
wydarzeniach i przygotowaniach do świąt. Nie zabraknie 
gwarowego akcentu w postaci tekstu Ireny Jonecko 
poświęconego grudniowi oraz tekstu Józefa Ziaji 
mówiącego o szkole sprzed stu lat.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Marcin Adamski, Irena Jonecko, Hanna Penz, Kornelia Sobel, Józef Ziaja 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER SESJA 
WYNIKI WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH W GMINIE 
TWORÓG 

W województwie śląskim wybory przeprowadzono do 185 
rad, z czego 167 do rady gminy, 17 do rad powiatów i do 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Wybrano łącznie 3266 
radnych. Kto w gminie Tworóg zdobył najwięcej głosów  
i kto będzie dbać o interesy mieszkańców? Poniżej 
podajemy oficjalne wyniki tegorocznych wyborów 
samorządowych na terenie naszej gminy.   

Tworóg: 
Okręg nr 1 – Piotr Wróbel (Inicjatywa Obywatelska) 
Okręg nr 2 – Wojciech Żebrowski (Ruch Autonomii Śląska) 
Okręg nr 3 – Kornelia Rabczyńska (Ruch Autonomii 
Śląska) 
Okręg nr 4 – Henryk Chmiel (PO) 
Okręg nr 5 – Jan Sobania (Inicjatywa Obywatelska) 
Koty: 
Okręg nr 6 – Renata Głowacka (Ruch Autonomii Śląska) 
Okręg nr 7 – Zofia Rozbicka (Inicjatywa Obywatelska) 
Nowa Wieś Tworoska: 
Okręg nr 8 – Andrzej Witek (Stowarzyszenie Przyjazny 
Samorząd) 
Hanusek: 
Okręg nr 9 – Beata Czierpka-Brol (Ruch Autonomii Śląska) 
Boruszowice: 
Okręg nr 10 – Łukasz Ziob (Inicjatywa Obywatelska) 
Okręg nr 11 – Marian Łuczak (Stowarzyszenie Przyjazny 
Samorząd) 
Brynek: 
Okręg nr 12 – Janusz Kaszuba (Inicjatywa Obywatelska) 
Połomia: 
Okręg nr 13 – Grzegorz Szotek (Stowarzyszenie Przyjazny 
Samorząd) 
Wojska: 
Okręg nr 14 – Kornelia Cyba (Inicjatywa Obywatelska) 
Świniowice: 
Okręg nr 15 – Lucjan Sus (Inicjatywa Obywatelska) 

Wójtem Gminy Tworóg po raz trzeci został Eugeniusz 
Gwóźdź zgłoszony przez Komitet Wyborczy Inicjatywa 
Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego. W wyborach wzięło 
udział 3009 wyborców, co stanowi 46,30 % uprawnionych 
do głosowania. Kandydat uzyskał 1940 głosów.  

– Dziękuję wszystkim, którzy przystąpili do wyborów, 
szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos. Czuję 
ogromną satysfakcję, wynik wyborów okazał się lepszy  
w porównaniu z poprzednią kadencją. Stąd wniosek, że 
obraliśmy właściwy kierunek, że spełniamy oczekiwania 
wyborców – skomentował wójt. W powiecie będą nas 
reprezentować radni Adam Chmiel (PO) i Andrzej Elwart 
(Przyjazny Samorząd). 

Wszystkim radnym gratulujemy objęcia mandatu, życzymy 
owocnej pracy i satysfakcji z podejmowania decyzji na 
rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. 

PIERWSZA SESJA NOWEJ  
RADY GMINY 

1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy kadencji 
2014-2018. Otwarła ją najstarsza osoba spośród radnych –
Wojciech Żebrowski.  Posiedzenie rozpoczęto wręczeniem 
radnym zaświadczenia o wyborze i uroczystym 
ślubowaniem. Radni musieli także podjąć pierwszą ważną 
decyzję – wybrać przewodniczącego. Jednogłośnie został 
nim Łukasz Ziob – najmłodszy radny. Funkcję 
wiceprzewodniczącego będzie pełnić Wojciech Żebrowski. 
Oboje podziękowali pozostałym radnym za zaufanie 
i wyrazili nadzieję na owocną współpracę przez następne 
lata.  

Ślubowanie złożył także wójt Eugeniusz Gwóźdź (na zdj. 
poniżej), po którym zwrócił się do Rady Gminy. – Przed 
nami wiele wyzwań, ale wiem, że im podołamy. Życzę 
sobie i wam, żeby na tej sali dominowała praca, a nie 
polityka – powiedział.   

Foto. Radni podczas uroczystego ślubowania. 
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 TWG KURIER – SESJA 

Podczas sesji podjęto także uchwały w sprawie powołania 
składu osobowego wszystkich komisji stałych.  

Poniżej podajemy ich skład: 

KOMISJA REWIZYJNA: 

1. Lucjan Sus (przewodniczący) 
2. Beata Czierpka-Brol (wiceprzewodnicząca) 
3. Grzegorz Szotek (sekretarz) 
4. Piotr Wróbel 
5. Renata Głowacka 

KOMISJA BUDŻETOWA: 

1. Zofia Rozbicka (przewodnicząca) 
2. Kornelia Cyba (wiceprzewodnicząca) 
3. Janusz Kaszuba(sekretarz) 
4. Marian Łuczak 
5. Jan Sobania 

KOMISJA KOMUNALNA: 

1. Jan Sobania (przewodniczący) 
2. Beata Czierpka-Brol (wiceprzewodnicząca) 
3. Piotr Wróbel (sekretarz) 
4. Zofia Rozbicka 
5. Wojciech Żebrowski 

KOMISJA ROZWOJU, INWENTARYZACJI  
I ROLNICTWA: 

1. Andrzej Witek (przewodniczący) 
2. Janusz Kaszuba (wiceprzewodniczący) 
3. Marian Łuczak (sekretarz) 
4. Lucjan Sus 
5. Wojciech Żebrowski 

KOMISJA STATUTOWA I WPISU DO GMINNEJ KSIĘGI 
ZASŁUG: 

1. Beata Czierpka-Brol (przewodnicząca) 
2. Andrzej Witek (wiceprzewodniczący) 
3. Kornelia Rabczyńska (sekretarz) 
4. Renata Głowacka 
5. Łukasz Ziob 

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH: 

1. Kornelia Cyba (przewodnicząca) 
2. Kornelia Rabczyńska (wiceprzewodnicząca) 
3. Grzegorz Szotek (sekretarz) 
4. Henryk Chmiel 
5. Łukasz Ziob 

Ostatnim punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Rada zdecydowała 
utrzymać wynagrodzenie na tym samym poziomie  
tj. 11 tys. 040 zł brutto. 

Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 10 grudnia  
i będzie dotyczyć m.in. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i zmian budżetu Gminy.      

 
 

ZANIM WRZUCISZ DO PIECA… 

Wybory samorządowe poprzedziło 9 spotkań 
przedwyborczych we wszystkich sołectwach Gminy. –
Służyły one podsumowaniu kadencji, przedstawieniu 
programu wyborczego, a także rozmowom 
z mieszkańcami – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Jednym z istotniejszych tematów poruszonych na 
spotkaniach, a wpływających na jakoś życia 
mieszkańców był problem spalania szkodliwych dla 
zdrowia śmieci w domowych kotłowniach.  

– Mój sąsiad spala plastikowe butelki, śmierdzi 
niemiłosiernie, zróbcie coś z tym! – denerwuje się 
mieszkaniec gminy. – Jak nazywa się sąsiad? – pyta 
urzędnik. – Wiem, ale nie powiem… Przecież to mój 
sąsiad – wycofuje się z odpowiedzialności za donos 
zdenerwowany człowiek. Niestety najczęściej tak 
wyglądają „interwencje” w sprawie zanieczyszczania 
powietrza. Wiemy, że ten temat jest bliski wielu naszym 
czytelnikom. Liczne maile, telefony i listy adresowane 
najczęściej anonimowo do redakcji i Urzędu Gminy 
potwierdzają obawy władz, że wciąż grupa mieszkańców 
gminy nie traktuje sprawy poważnie i nadal mimo licznych 
kampanii informacyjnych spalają w piecach „co popadnie”, 
a co za tym idzie nie rozumieją potrzeby segregacji śmieci. 

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność za 
swoje zdrowie, ale też bliskich i otoczenia (w tym 
sąsiadów).  Wyrobienie w sobie dobrych nawyków przede 
wszystkim związanych z  segregacją śmieci, pozwoli nam 
wszystkim skutecznie dbać o środowisko i czyste 
powietrze, a w przyszłości uchronić się przez dotkliwymi 
karami. Obecnie za proces segregacji śmieci odpowiadają 
gminy. Na gruncie obowiązujących przepisów nie mogą 
narzucić danemu właścicielowi obowiązku dokonywania 
segregacji. I nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. 
Wszystko zmierza jednak do wprowadzenia ustawowego 
obowiązku segregacji odpadów pod groźbą obciążenia 
właściciela wysokimi karami administracyjnymi. Uczmy się 
więc właściwych zachowań już dzisiaj! 

Po raz kolejny informujemy też, że w przypadku skargi bez 
podania adresu, pod którym spalane są szkodliwe dla 
zdrowia śmieci, urzędnicy są bezsilni. 
O zdarzeniu należy informować Urząd Gminy lub policję. 
Jeżeli podany jest adres ulatniających się nieczystości 
płynnych (typu szambo) lub lotnych (dymy z kominów)
przeprowadzana jest kontrola przez upoważnione osoby 
z urzędu w godzinach urzędowania i są prowadzone
odpowiednie działania. Gdy jednak osoba prywatna chce 
dokonać zgłoszenia poza godzinami urzędowania do 
dyspozycji są telefony dzielnicowych działających na 
terenie Gminy Tworóg: 
P. Adam Ćwieląg 607 931 663 
P. Maciej Bobola 607 931 662 

Zainteresowanych odsyłamy do naszego archiwum na 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl, gdzie znajdziecie 
poprzednie artykuły na ten temat np.: „Skąd ten smród?” 
(nr 76), „Segregując oszczędzamy” (nr 69), „Gdzie 
śmierdzi plastikiem? (nr 54), „Trucizny z pieca” (nr 40). 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PAPUGI, KANARKI… 

Tarnogórski Oddział Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych powstał w 1957 r. 
Początkowo hodowcy organizowali swoje wystawy  
w Domu Kolejarza w Tarnowskich Górach, potem  
w Strzybnicy. Dziś, po 57 latach działalności, uznają, 
że dopiero w Tworogu czują się naprawdę dobrze. To 
tu mają swoją siedzibę i od pięciu lat organizują 
związkowe wystawy. Na dzień dzisiejszy oddział jest 
największym w Polsce i stale się rozwija.  
O tegorocznej wystawie, oddziale i upierzonych 
pupilach rozmawiamy z prezesem, Ginterem Lendlem.  

Nie trzeba znać adresu, żeby trafić do domu pana Gintera. 
Już na drodze słychać charakterystyczny śpiew jego 
ulubieńców. – Śpiewają tylko samce i tylko w dzień. Po 
zmierzchu idą spać – od razu zastrzega hodowca. Co 
ciekawe pan Ginter twierdzi, że dawniej bez problemów 
rozróżniał ptasie głosy. Dokładnie wiedział, który z jego 
kanarków śpiewa. Można tutaj chyba mówić o prawdziwym 
porozumieniu bez granic i ścisłej symbiozie. Pan Ginter 
codziennie z wielką dbałością opiekuje się swoim 
„stadem”, a kanarki odwdzięczają się wynikami. Były 
docenione na konkursach w kraju i w Niemczech, 
przyczyniając się do zdobycia kilkakrotnie tytułu mistrza 
Polski i Śląska. W efekcie w mieszkaniu hodowcy, prócz 
licznych klatek z kanarkami, nie sposób nie zauważyć 
dziesiątek pucharów i dyplomów, których właściciel nigdy 
nie zliczył. – Byłoby trudno, ale myślę, że gdybym je 
wszystkie wyciągnął, to nie starczyłoby miejsca na nic 
innego – mówi. Od razu dodajmy, że nie wszystkie są  
w domu, niektóre „przeprowadziły się” do Niemiec, do 
wnuków… –  Dziadek, a dasz mi puchar? Pytają mnie, a ja 
odpowiadam: a dam! Czemu nie… – mówi hodowca. Po 
chwili zastanowienia dodaje jednak, że te największe  
i najważniejsze puchary wciąż stoją na jego półkach i tych 
nie odda nikomu!  – Moja przygoda z kanarkami zaczęła 
się w dzieciństwie. Początkowo miałem kilka ptaków.  
Z czasem hodowla powiększyła się osiągając nawet 120 
sztuk – wspomina pan Ginter. Ten hodowca z ogromnym 
doświadczeniem 12 lat temu stanął na czele 
tarnogórskiego oddziału. Obecnie odział liczy 35 członków. 

Zrzesza nie tylko hodowców z powiatu tarnogórskiego, ale 
też z Lublińca, Bytomia, Rudy Śląskiej czy Żędowic. W tym 
roku w jego szeregi wstąpiło kolejnych czterech 
pasjonatów. – Myślę, że będzie ich więcej – prognozuje 
prezes, który ma już 85 lat, ale nadal pełen werwy i miłości 
do pupili, oddaje się swojej pasji. Z zaangażowaniem 
doglądał przygotowań do wystawy, która po raz piąty 
odbyła się na sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej 
w Tworogu. To on pierwszy wchodził i ostatni wychodził z 
sali.– Jest z tym trochę pracy – przyznaje. – W czwartek 
ustawianie stołów, przywożenie ptaków, w piątek – ocena 
sędziowska, a potem dwa dni wystawy otwartej dla 
wszystkich chętnych  – wymienia. Mimo wielu obowiązków 
z radością je wykonuje, bo jak sam powiedział, wystawa 
jest świętem oddziału.  

Podczas wystawy prowadzono także sprzedaż ptaków 
oraz akcesoriów i artykułów spożywczych dla tych 
zwierząt.  W piątek 7 listopada uczniowie szkoły wybierali 
najpiękniejszego według nich ptaka. Najwięcej głosów 
oddano na osobnika z hodowli Janusza Chmielorza.
– W tych dniach Samorząd Szkolny, wraz ze szkolnymi 
ochotnikami, zorganizował kwestę „Pomóżmy ptakom 
przetrwać zimę” na karmę i nowe karmniki dla okolicznych 
ptaków.  Komisja w składzie: Dyrektor Małgorzata Ziaja, 
Izabela Piecuch oraz Dominik Kaliciak przeliczyła 
i potwierdziła zebraną kwotę 687,75 zł. Gorąco dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom za włączenie się do naszej akcji 
i zapraszamy w przyszłym roku na kolejną wystawę –
mówi Hanna Pawełczyk z SP w Tworogu. Podsumowanie 
„Wystawy Kanarków i Ptaków Egzotycznych” i uroczyste 
wręczenie pucharów odbyło się w niedzielne popołudnie 
(9.11). Prócz prezesa oddziału w wydarzeniu wzięli udział 
dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja, wójt Eugeniusz Gwóźdź 
oraz I Wicewojewoda Śląski, Andrzej Pilot. Na wystawie 
zaprezentowano ponad czterysta ptaków niemal 
wszystkich członków oddziału.  Prezes w imieniu całego 
oddziału dziękuje wójtowi gminny, dyrekcji szkoły 
i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wystawy 
za okazane wsparcie i pomoc.  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl 

Foto. Zwieńczeniem wystawy, która odbyła się w dniach 8 i 9 listopada 
było wręczenie pucharów. Na zdjęciu hodowcy z zaproszonymi gośćmi. 

Foto. Prezes Ginter Lendel doskonale wie jak zadbać o kanarki. 
Najlepszym tego dowodem są dyplomy i puchary, których w jego domu są 

dziesiątki.  
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KURIER POD LUPĄ 
RODZINNIE POPOŁUDNIE  
„POD RÓŻĄ” 

Po raz kolejny mieszkańcy Wojski udowodnili,  że są 
pomysłowi i kreatywni. Coroczny konkurs plastyczny 
towarzyszący obchodom dnia św. Marcina przysporzył 
organizatorom mnóstwa obrazów i prac 
przestrzennych odpowiadających na pytanie: jak lubię 
spędzać czas ze swoją rodziną? – Na szczęście nikt 
nie narysował rodziny przy komputerze – pół żartem, 
pół serio mówi Grażyna Skowron z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce, która czuwała nad 
przebiegiem konkursu. Prace można było zobaczyć  
9 listopada w sali „Pod Różą” podczas marcinek. 

Marcinki w Wojsce rozpoczęły się jak zawsze spotkaniem 
w kościele parafialnym, gdzie przedszkolaki i uczniowie 
pierwszych klas ZSP zaprezentowali swoje wokalne 
umiejętności. Po muzycznym wstępie, ku radości 
zniecierpliwionych dzieci na horyzoncie pojawił się  
św. Marcin na koniu. Gdy zbliżył się do tłumu gapiów, 
zauważył zziębniętego żebraka, któremu oddał mu swój 
płaszcz. Po tej inscenizacji św. Marcin poprowadził tłum do 
sali „Pod Różą”, a dzieci oświetlały drogę kolorowymi 
lampionami. Budynek, jak co roku, z ledwością pomieścił 
wszystkich gości. O oprawę artystyczną i rozrywkę dla 
dzieci zadbał zespół „Przerwa na kawę”, którego 
członkowie wcielili się w wesołych piratów, klaunów  
i kolorowe tancerki.    

 

Nie zapomniano o nagrodach dla zdolnych autorów prac 
plastycznych przedstawiających różne formy spędzania 
czasu z rodziną. Wynika z nich, że dzieci uwielbiają 
wspólne wyjścia na plac zabaw, wszelkiego rodzaju 
wycieczki, ogniska, seanse filmowe w kinie i uprawianie 
sportów na świeżym powietrzu…  

W kategorii wiekowej Przedszkola I miejsce zajęła 
Agnieszka Szkolik, II – Kinga Winkler, a III – Grzegorz 
Skrabania. Wśród klas I-III najlepsza okazała się Magda 
Szkolik, II miejsce zajął Błażej Krok, a III Michał Szwarc.   
W kategorii klas IV – VI najciekawszą pracę wykonała 
Wiktoria Błażytko, II miejsce – Agata i Daria Krawczyk i III 
– Szymon Jaworek. Imprezę co roku współorganizuje 
Urząd Gminy w Tworogu i Gminny Ośrodek Kultury.  

ŚW. MARCIN UCZY I BAWI 

Kim był św. Marcin, co na jego temat mówią żywoty 
świętych i dlaczego warto się dzielić z innymi? 
13 listopada przedszkolaki z Boruszowic miały okazję 
znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania.  

Spotkanie ze świętym rozpoczęło się teatrzykiem 
pacynkowym przygotowanym przez nauczycielki. W roli 
głównej wystąpił oczywiście św. Marcin na koniu. Do 
najbardziej znanych fragmentów jego żywota należy 
spotkanie z zziębniętym żebrakiem, z którym bez wahania
podzielił się jedynym ciepłym odzieniem. W nocy po tym 
zdarzeniu ukazał mu się Chrystus odziany w jego płaszcz 
mówiący do aniołów: „Patrzcie jak mnie Marcin przyodział”. 

Po przedstawieniu charakteryzującym pokrótce legendę 
świętego, dzieci miały okazję udowodnić, że uważnie 
słuchały odpowiadając na pytania nauczycielek. Po 
„teście” marcinkowej wiedzy przyszedł czas na zabawę 
w koniki.  Dzień zakończył się emocjonującym spotkaniem
ze św. Marcinem, który przybył do przedszkola na koniu 
z koszem pełnym słodkich rogali. Uśmiechnięte dzieci 
z radością sięgnęły po przysmaki i z ciekawością 
podchodziły do świętego, by pogłaskać i wsiąść na jego 
konia. 

To już 8 edycja marcinek w Wojsce. Impreza przybrała 
imponujące rozmiary i cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkańców sołectwa i okolic. To 
zasługa głównych organizatorów: rady sołeckiej w Wojsce  
i ZSP w Wojsce. W tym roku postanowiono w wyjątkowy 
sposób podziękować Adamowi Lachowiczowi – byłemu 
radnemu gminy Tworóg – który jest jednym  
z pomysłodawców imprezy i współorganizatorem. Jak 
zaznacza Alicja Sopot z rady sołeckiej, dzieci z Wojski 
zawsze mogą liczyć na jego wsparcie. Podczas imprezy 
Adam Lachowicz otrzymał z rąk najmłodszych uczestników 
zabawy statuetkę „Przyjaciela dzieci”.  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej:  

www.twg-kurier.pl 

Foto. Jak co roku przed kościołem parafialnym w Wojsce na św. Marcina 
czekały całe rodziny.  
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ŁAŃCUCH SERC ŚW. MARCINA 

Chcieli stworzyć żywy łańcuch serc św. Marcina, 
zorganizować imprezę, by wychowywać swoje dzieci  
w duchu empatii, tolerancji i wrażliwości. Jednak 
organizatorzy muszą przyznać, że impreza stała się 
czymś więcej niż plenerową lekcją wychowawczą. Los 
chciał, by stała się prawdziwym sprawdzianem  
z dojrzałości, który każdy począwszy od przedszkolaka 
przez ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum,  
a kończąc na rodzicach, nauczycielach i instytucjach 
gminnych, zdali na szóstkę.  

A wszystko za sprawą psikusa, jaki zgotowała 
organizatorom pogoda. Początkowo impreza miała się 
odbyć 8 listopada. Deszczowa, zimna aura sprawiła 
jednak, że plenerowe spotkanie stanęło pod znakiem 
zapytania. Podjęto trudną decyzję o zmianie terminu 
imprezy. Nikt nie odmówił pomocy. Każdy był gotów 
zmienić swoje plany lub najzwyczajniej w świecie 
zrezygnować z nich dla dobra ogółu. I udało się!  
10 listopada rozpoczęto obchody w kościele parafialnym  
w Tworogu. Po mszy św. oświetlony lampionami korowód 
przeszedł na plac obok Urzędu Gminy, gdzie uczniowie  
z kl. II c Gimnazjum w Brynku zaprezentowali krótki 
spektakl teatralny nawiązujący do legendy o św. Marcinie.  
Następnie rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze 
lampiony marcinkowe pod patronatem Wójta Gminy,  
w którym wzięła udział szkoła podstawowa i przedszkole  
z Tworoga.  

Miłą atmosferę dopełniały świętomarcińskie rogale,  
wiszące na drzewach lampiony i ognisko, przy którym 
można było się ogrzać i upiec kiełbaskę. Jednak tym, co 
stanowiło treść spotkania serc św. Marcina była chęć 
pomocy innym. Gimnazjaliści w ramach akcji „Dar serca 
dla Michała” sprzedawali ciasteczka św. Marcina 
upieczone przez rodziców, a zebrane w ten sposób 
pieniądze przeznaczono na pomoc dla Michała chorego na 
mukowiscydozę. Z kolei podstawówka kwestowała na 
rzecz działalności misyjnej ojca Mazura.  

Spotkanie zorganizowały rady rodziców z SP w Tworogu, 
miejscowego przedszkola i Gimnazjum w Brynku przy 
współpracy ze szkołami i przedszkolem oraz pomocy 
licznych organizacji i instytucji gminnych.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

 – Wszyscy współorganizatorzy utworzyli prawdziwy 
łańcuch serc św. Marcina i wszystkie zaplanowane punkty 
spotkania udało się zrealizować w zmienionym terminie.
Dziękuję wszystkim: ks. proboszczowi, ks. wikaremu, 
wójtom, radnym, Straży Pożarnej, dyrektorom Gimnazjum 
i Przedszkola w Tworogu, Prezesowi ZUK i jego 
pracownikom, aktorowi odtwarzającemu rolę św. Marcina, 
Sołeckiej Radzie z Tworoga, nauczycielom, uczniom 
i rodzicom. Drodzy rodzice, zorganizowaliśmy wspólnie 
wspaniałą imprezę na „6”, zdaliśmy egzamin z solidarności 
w imię realizacji zadania wychowania młodego pokolenia 
w duchu odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby 
innych. To był ważny dzień, bowiem tak wiele osób otwarło 
swoje serce na potrzeby innych. Dziękuję pełna nadziei, że 
kolejne imprezy i spotkania przed nami – trafnie 
podsumowuje wydarzenie Dyrektor SP Tworóg Małgorzata 
Ziaja.  

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT 
CZAS ZACZĄĆ 

2 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbyły 
się warsztaty plastyczne z Jolantą Warzechą, na których 
uczestnicy wykonali dla swoich bliskich przepiękne kartki 
świąteczne. Jak zawsze było kolorowo i kreatywnie.  

Kolejne spotkanie już 9 grudnia. Nie przegapcie! 
Szczegóły poniżej. 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 

zaprasza na  

WARSZTATY PLASTYCZNE 

Kartka Bożonarodzeniowa - 
Rękodzieło 

9 grudzień  
godzina 18:00 

koszt - 5,00 zł 

w budynku zastępczym GOK w Tworogu (obok Urzędu 
Gminy). 
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KURIER KULTURALNIE 
KULINARNE INSPIRACJE 

Czym zaskoczyć gości? Jaka potrawa na świątecznym 
stole zachwyci rodzinę? Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej podpowiadają…  

Słynie z walorów zdrowotnych, jest niskokaloryczny, łatwo 
przyswajalny i lekkostrawny. Przede wszystkim jednak 
uwielbiamy go za smak! Indyk. Bohater wielu  stołów  
i podniebień stał się inspiracją dla Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej, które wzięły go na 
warsztat i… znowu zachwyciły jurorów konkursu „Danie 
Roku Spichlerza 2014”. Naszym zdaniem wyróżniony  
w konkursie „hyndyk filcowany krupami pogańskimi” to 
świetna propozycja na świąteczny stół. Poniżej podajemy 
przepis. 

Składniki: 

– indyk   
– kasza gryczana (ok. 3 torebek) 
– 30 dag pieczarek 
– 2 cebule 
– przyprawy 

Wykonanie: 

Pieczarki smażymy z cebulą, a kaszę delikatnie 
podgotowujemy (ok. 5 min.). Mieszamy składniki  
i przyprawiamy farsz. Następnie faszerujemy indyka. 
Zszywamy i pieczemy w brytfannie lub naczyniu 
żaroodpornym  kilka godzin (w zależności od wagi indyka). 
Pieczenie zaczynamy od temperatury 200 stopni, po 
godzinie zmniejszamy temperaturę do 150 stopni, na 
koniec pieczenia zwiększamy temperaturę do 220 stopni.  

TYDZIEŃ ŚLĄSKI  
W PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

To był bardzo słodki dzień. 24 listopada przedszkolaki 
z Tworoga rozpoczęły przygotowania do świąt od 
upieczenia pierników. Pomogła im w tym babcia, Teresa 
Rucińska. Maluchy najpierw z zainteresowaniem 
przyglądały się pachnącemu ciastu, ale już po chwili 
sięgnęły po swoje foremki i zabrały się do pracy. 
Poniedziałkowe pieczenie pierników otwarło w placówce 
„Tydzień Śląski” realizowany w ramach Programu 
Regionalnego „Tworóg – moja mała ojczyzna”. 

Tego samego dnia odbyły się warsztaty plastyczne 
„Świąteczne kartki” dla mamy, taty, babci, dziadka, siostry, 
brata prowadzone przez plastyczkę Jolantę Warzechę. 
Z kolei we wtorek zaproszeni goście i rodzice czytali 
dzieciom bajki w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, a grupy starsze dodatkowo odwiedziły Izbę 
Regionalną w Szkole Podstawowej w Boruszowicach. 
Czwartek upłynął pod hasłem „Weselny łobiod śląski”. 
Dzieci zajadały się rosołem z nudlami, kluskami z zołzom, 
roladą i modrą kapustą. Zobaczyły też przedstawienie 
„O Skarbniku ze starej kopalni” w wersji gwarowej, które 
przygotował Teatr Bajkowe Skarbki Śląska.  

W piątek natomiast zorganizowano podsumowanie, czyli 
„fajer na grubie” z udziałem górników, dziadków, wujków i 
innych zaproszonych gości. Była okazja do poznania 
górniczych tradycji i strojów, zdobycia wiedzy o lokalnych 
potrawach i spędzenia czasu w miłym, swojskim gronie. 
Śląskim dniom towarzyszyło budowanie przedszkolnej Izby 
Regionalnej. W piątek 28 listopada można było zobaczyć 
nie tylko występy dzieci w strojach regionalnych, ale też 
imponującą kolekcję przedmiotów nawiązujących do 
śląskiej kultury takich jak np. przedmioty codziennego 
użytku sprzed lat.   

26 listopada w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach 
w gminie Ożarowice odbył się Powiatowy Konkurs Potraw 
Regionalnych  pt. „Andrzejkowe Uciechy – Wróżby  
i Gościna”. Jury uznało za najbardziej śląskie i zgodne  
z tradycją potrawy Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Świerklańca, z Opatowic i Nowej Wsi Tworoskiej. 
Gospodynie z naszej gminy przygotowały przepyszne 
karminadle śląskie. Gratulacje! 

Na zdjęciu powyżej dzieci z zaciekawieniem słuchają 
emerytowanego górnika, Bertolda Kubitzy. Więcej zdjęć na 
naszej stronie internetowej: 

www.twg-kurier.pl 
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KOWBOJE RODEM Z NIEMIEC 

Różnorodny repertuar, pomysłowe wizerunki 
sceniczne i wysoki poziom. Tak w kilku słowach 
można scharakteryzować tegoroczny III Międzygminny 
Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach. Celem 
festiwalu jest propagowanie piosenki 
niemieckojęzycznej, budzenie wśród uczniów 
zainteresowania tym językiem, motywowanie do jego 
nauki i promocja nowych talentów. 

Uczestnicy zaprezentowali się 20 listopada w miejscowej 
szkole podstawowej. Wystąpili piraci, kowboje, sportowcy, 
pszczółki, Hawajczycy… Reprezentowali bardzo wysoki 
poziom umiejętności wokalnych, językowych i scenicznych. 
Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach: 

Klasy I-III:  
I Miejsce: zespół w składzie: Natalia Neumann, Emilia 
Pogrzeba, Agnieszka Skrabania, Magda Szkolik i Marta 
Świerk (ZSP w Wojsce);  
II Miejsce: duet w składzie: Emila Wojakowska  
i Aleksandra Hanysek (SP 13 TG);  
III Miejsce: zespół w składzie: Monika Wójcik, Emilia 
Jaksik, Kamila Krywoszłyków, Julia Rabczyńska, Kinga 
Gruner (SP w Tworogu) oraz Małgorzata Lutostańska  
i Kacper Skowroński (ZSP w Boruszowicach). 

Klasy IV-VI: 
I Miejsce: Weronika Macha (ZSP w Miedarach) i zespół 
„Kowboje” w składzie: Paulina Sławatecka, Julia Turek, 
Agata Wolnik, Sara Szumiał, Magdalena Brol (ZSP  
w Boruszowicach); 
II Miejsce: Julia Turek (ZSP w Boruszowicach); 
III Miejsce: Nina Kiepura (ZSP w Boruszowicach). 

Konkurs zorganizowała nauczycielka języka niemieckiego 
Ilona Pella-Bok. – Serdecznie dziękuję Towarzystwu 
Społeczno-Kulturalnemu Niemców woj. śląskiego  
w Tworogu, zwłaszcza Bertoldowi Kubitzy za finansowe 
wsparcie udzielone naszej szkole w realizacji konkursu. 
Gorące podziękowania składam  także wszystkim 
nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów oraz 
Alicji Czurze-Musialik i Ewie Probierz-Michalskiej – mówi 
organizatorka. Udział w konkursie zgłosiło aż 60 
wykonawców  z  7 szkół : Szkoła Podstawowa w Tworogu, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce, SP nr 13  
w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół w Krupskim Młynie, 
ZSP w Miedarach, SP nr 16-Pniowiec i ZSP  
w Boruszowicach.  

GMINA TWORÓG DAWNIEJ... 

12 listopada w Szkole Podstawowej w Tworogu miała 
miejsce uroczystość związana z promocją albumu 
wydanego przez Urząd Gminy pt. „Gmina Tworóg 
dawniej...”.  

– Wójt Eugeniusz Gwóźdź zaprosił na spotkanie wszystkie 
osoby, które przyczyniły się do wydania tej książki,
nawiązującej do naszej historii, tej, którą każdy nosi 
w sercu. Każdy odnajdzie w tym albumie coś dla siebie –
starsze pokolenie – własną historię, czasy dzieciństwa 
i młodości, młodzi mieszkańcy naszej gminy lepsze 
poznanie swojej Małej Ojczyzny. Oprawę artystyczną 
uroczystości przygotowali uczniowie naszej szkoły, 
nawiązując do obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości – relacjonuje Hanna Pawełczyk z SP 
w Tworogu.  

MISIOWO SPORTOWO! 

W listopadzie przypada święto ulubionej zabawki 
dzieci z całego świata. Niezastąpionej przytulanki, bez 
której niejeden maluch nie może zasnąć – pluszowego 
misia. 28 listopada w Szkole Podstawowej w Tworogu 
wiele mówiono o tej maskotce.  

Dzień Pluszowego Misia pt. „Miś sportowiec” rozpoczął się 
przedstawieniem „O misiu rozbójnisiu” przygotowanym 
przez wychowawczynie klas II. Następnie każda z klas 
miała za zadanie wybrać imię dla szkolnego misia, o 
którego co roku rywalizują klasy I-III. Propozycje klas 
zostały zebrane do koszyka i w drodze losowania, wybrano 
imię Beniamin.  

Kolejnym punktem programu były konkursy sportowe dla 
klas I-III min.: rzut do celu, zbijanie kręgli, toczenie piłki 
w tunelu. Najlepsza okazała się klasa III b, która zajęła 
I miejsce i przejęła w posiadanie na cały rok szkolny misia 
Beniamina. Na zakończenie  wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodki poczęstunek.  

Misiową zabawę zorganizowały: Małgorzata Weber, Karina 
Jaksa, Beata Janiga, Katarzyna Mika, Beata Schleger 
i Joanna Osadnik. 

Foto. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną 
rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. 
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

REGIONALIŚCI Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA 

Edukacja regionalna w Szkole Podstawowej  
w Tworogu przynosi wyraźne efekty. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli na różne sposoby utrwalają 
wiedzę o swoich korzeniach i są w tym naprawdę 
dobrzy! Ich sukcesy mówią same za siebie.   

4 listopada szkolny zespół „Tworożanie”  zajął I miejsce  
w IX Przeglądzie Gwary Śląskiej, w kategorii klas IV-VI 
szkół podstawowych – piosenka. Konkurs odbył się  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi. Zespół  
z Tworoga zaprezentował wiązankę piosenek śląskich – , 
„Waloszki”, „Karlik” i „Janko Muzykant”. Zwieńczeniem 
sukcesu był udział dzieci w uroczystej gali, która odbyła się 
9 listopada 2014.  

Z kolei 27 listopada Antonina Osadnik, uczennica klasy IV 
SP w Tworogu, zdobyła II miejsce w VII edycji 
Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej 
„Godomy po naszymu”. Tegorocznym tematem 
konkursowym była „Naszo szkoła”. Do konkursu 
przystąpiło łącznie 23 kandydatów. Do finału 
zakwalifikowało się 10 uczestników. Uczennica SP  
w Tworogu pokonała rywali, prezentując autorski tekst 
swojego nauczyciela edukacji regionalnej –  Józefa Ziaji. 
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do przeczytania 
poniższego tekstu, z którego dowiecie się jak to kiedyś 
bywało w szkolnych ławkach… 

Chciołbych Wom połosprowiać ło tym, jak hankejsi, downo 
tymu, bajtle pszoły szkole. Myślicie, iżech jest niyrichtig 
abo fulom? To posuchejcie. Wszystko to prowda, a prawił 
mi to mój starzik. Było to tukej, niedaleko kole Potympy ino 
sto roków tymu. Tyn prastarzik to mioł ciynżkie i robotne 
życie. Tacik spytoł, kiej mu było w życiu nojfajnij i co 
nojlepij wspomino. A łon na to iże nojbardzij szczynśliwy to 
boł we szkole, za małego bajtla. Toż pewno myślicie iże  to 
była ale fajno szkoła.  Jedynek, zadań ani klasówek 
musiało niy być, ino zabawy, graczki, szport, filmy a na 
pauzach bombony i maszkiety za darmo. No tóż kaj tam, 
nic z tego. Choć z jednym to mocie prawie: niy było 
dziynników i pał. Rechtorowi, co był wprzódzi służył we 
pruskij armii wcale tego niy było trza. Mioł za to we kącie 
taki sztynder ze rózgami – łod cienkich przez rubsze do 
takich blank rubych. Tóż niy musioł stawiać pał, bo u niego 
za wszystko było jedno – lyjty. A że wina była niyjednako, 
to dlo rozmaitości loł roz ciynkom, roz rubszom. Niy 
umiołeś łodpowiedzieć – lyjty, niy miołeś zadanio – lyjty, 
pomyliły ci się literki – lyjty, za wiercynie się na stołku – 
lyjty, za chichranie, gupie miny – lyjty, łosprowianie  
z kamratym – lyjty. Ino jak się rechtorowi niy chciało prać 
rózgami (może się niy wyspoł abo go już bolała rynka) to 
kozowoł się zgłosić do takigo wachtyrza co go nazywali 
profosym, i zameldować mu, wiela się noleży, za 
reszpektym, na rzić. Nojwiynksze chachary wadziły się, fto 
z nich leje mocnij. Nie szło sie spokopić, bo profos mioł 
inksze rózgi.  

Jakby dzisiok jakiś rechtor zrobił coś takiego, toby my go 
wszyscy uwidzieli już we Teleekspresie ło piątyj, a nocka 
by już isto przespoł w hereszcie.  

Ale piyrwyj tak boło we wszystkich prawie wiejskich 
szkołach, żodyn się niy dziwowoł. No ale jak do takij szkoły 
iść z uciechom? Ano idzie, niy cygania. Bo jak padoł 
starzik: jak niy szkoła, to robota w doma, na gospodarce.
I to niy bele jako robota! 

Rodzina boła niy tako, jak dzisiok, samych bratów mioł
jedynostu, gąb do jedzynio niymało, to i gowiedzi boło za 
tela. I tyn starzik, jako mały bajtel, musioł nanosić krowom 
wody z rzyki. Łatwo powiedzieć, ale do rzyki boło z pół 
kilometra, krów 6. Kożdo piła kibel wody 3 razy na dziyń. 
Toż łon musioł przewandrować dziynnie z 10 kilometrów, 
z tego 5 z dwoma kiblami połnymi wody a 5 z prożnymi. 
I musioł dować pozór, coby niy szelontać i niy wyloć. 
Pamiyntejcie, iże mioł 10 – 11 lot!. A inksze roboty wcale 
niy boły łatwiyjsze. Ino młodsi paśli cigi na beszongu, to się 
mogli trocha pobawić, popiyc kartofle. Cołki dziyń trza boło 
tyrać, sztyjc robota. Toż się niy ma co dziwać, iże woloł już 
siedzieć we szkole, choćby i brać lyjty. Zresztom w doma 
tyż niyroz się brało baty, ino za co inksze. A we szkole była 
czelodka, szło się z nimi pobawić, popuszczać drachy, 
pograć w bala szmaciokiym. Smolił tam lyjty, lyjty szło 
łobstoć. Bolo mu jedno, buły na rynkach lebo buły na 
zadku. Ino że do szkoły go puszczali mało kiej, latym boło 
porząd we gospodarstwie dużo roboty, zimom zaś jak 
zasuło gościniec to niy szoł, bo niy mioł ciepłych 
szczewików. Ni ma się co dziwać, iże z literkami mu szło 
niysporo, to i z rózgami poznakomił się dobrze. 

Mioł tyż inksze uciechy, jak pora razy łojciec zabroł go na 
torg do Tarnowskich Gór, kiej trza boło kupić nafta do 
petronelki abo co inksze, czego niy boło na wsi. Wybiyrali 
się jeszcze w nocy, szli piechty a jak mieli szczynście, to 
się mogli na chwila przysiednońć na fura, jak jechoł kamrat 
abo krewniok. Tam i nazot 40 kilometrów! Ale na torgu 
łojciec kupowoł mu szkloki, takie bombony abo jeszcze 
plecionka. Ale szkoła boła i tak lepszo. 

Jak mioł 15 lot to się wykludził do Szopiynic i poszoł do 
roboty w hucie cynku. I to tyż było fajne, powiadoł starzik. 
We hucie tyż robota, ale ino z 10 abo 12 godzin, a potym 
już wolne. W doma zaś (w hutniczym familoku) woda 
w kranie a na półpiyntrze haźlik. To boła dopiero isto 
wygoda. A w kożdo niedziela frai. I tak starzik już mioł do 
samyj śmierci, a umarł jak mioł 83 lata. Cołkie życie 
ciynżko robota, dziupla we familoku z ustympym, co 
zamarzoł we srogie zimy i pynzyjom, co ledwie stykło na 
chlyb. I nigdy niy lebiedził, niy wajoł, boł rod z tego, co mo.  

Tak żyli nasi przodkowie, ludzie twardzi, prawi, robotni 
uczciwi. Tak żył i mój starzik, co mioł swoje chwile 
szczyńścio w pruskij szkole, choć z sinym zadkiym. 

Józef Ziaja         

POMÓŻ DARKOWI! 

Przypominamy o trwającej akcji zwierania plastikowych 
nakrętek (po napojach, kosmetykach czy tzw. chemii). 
Mama Darka Kaszuby z Brynka cierpiącego na 
dziecięce porażenie mózgowe prosi o wsparcie 
inicjatywy. Nakrętki można przynosić do Gminnego 
Ośrodka Kultury  
w Tworogu.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
GMINNY GEOPORTAL –  
CO TO WŁAŚCIWIE JEST? 

Od kilku miesięcy mieszkańcy gminy Tworóg mogą 
korzystać z gminnego geoportalu.  
To internetowy serwis mapowy, w którym 
opublikowane zostały przydatne zbiory danych  
o gminie Tworóg. Już wiemy, że mieszkańcy chętnie 
korzystają z geoportalu. Znamy też plany jego 
rozbudowy.  

Od początku lipca tego roku geoportal jest dostępny dla 
mieszkańców. Wcześniej korzystali z niego pracownicy 
urzędu, przygotowując dane do publikacji. W serwisie 
prezentowany jest szereg map tematycznych, w tym 
między innymi miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, działki ewidencyjne oraz punkty 
adresowe. Jak wskazuje Izabela Kowoll – inspektor ds. 
budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Urzędu 
Gminy – mieszkańców najbardziej interesują plany 
miejscowe. − Kiedyś codziennie kilka osób dzwoniło do 
urzędu z pytaniem o przeznaczenie działki w planie. Teraz 
odbieramy zaledwie parę telefonów na tydzień w tej 
sprawie − mówi Izabela Kowoll. Mieszkańcy korzystają 
także z ortofotomapy, czyli mapy przygotowanej na 
podstawie zdjęcia lotniczego. − Zdarzają się pytania  
o aktualność ortofotomapy, ponieważ obecna ukazuje stan 
z 2009 roku. Naszym marzeniem jest zlecenie aktualizacji, 
jednak jest to zadanie kosztowne i w tej chwili budżet 
gminy tego nie przewiduje − dodaje Izabela Kowoll.  
W najbliższej przyszłości geoportal będzie uzupełniany  
o dane, które już istnieją w gminnym zasobie. Będą to 
między innymi lokalizacje pomników przyrody, zabytków, 
miejsc użyteczności publicznej, ale także drogi  
z podziałem na zarządców. Działanie geoportalu  
z pewnością przyczynia się do bardziej efektywnego 
przepływu informacji między urzędem a mieszkańcami, 
którzy wiele potrzebnych danych mogą uzyskać 
samodzielnie. Zachęcamy więc do korzystania z serwisu. 
Można do niego trafić ze strony internetowej 
www.tworog.pl .   

     Marcin Adamski  
Centrum UNEP/GRID Warszawa 

„NIE” DLA  AGRESJI, „TAK” DLA 
TOLERANCJI 

W dniach 18,19,20 listopada w ramach organizowanych 
„Dni z profilaktyką agresji, przemocy i cyberprzemocy oraz 
tolerancją” w Gimnazjum w Brynku sporo się działo. Na 
korytarzach pojawiły się gazetki tematycznie związane 
z hasłem przewodnim, można było podziwiać 
zaprezentowane na sztalugach prace wykonane przez 
uczniów dotyczące walki z agresją i przemocą, każdego 
dnia na dużej przerwie miały miejsce tańce integracyjne 
jako forma rozładowania agresji i negatywnych emocji. 

Z racji przypadającego 19 listopada Międzynarodowego 
Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci”, do szkoły 
zaproszono Impresariat Artystyczny INSPIRACJA 
z Krakowa z przedstawieniem „Blogerka”. Była to opowieść 
o brutalizacji świata, w którym dorasta młodzież. Młody 
człowiek pozostawiony samemu sobie musi sprostać 
oczekiwaniom dorosłych i środowiska rówieśniczego. Po 
spektaklu odbyła się prelekcja prowadzona przez osoby 
przeszkolone w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów 
Uzależnień. 

W czwartek 20  listopada, włączając się w obchody 
Światowego Dnia Praw Dziecka, zorganizowaliśmy 
konkurs wiedzy o „Prawach i obowiązkach dziecka, ucznia, 
człowieka i obywatela RP”. Niezmiernie miło nam 
poinformować o wynikach konkursu: 1 miejsce zajęli: Daria
Bal kl. IIa i Beniamin Jaruszowic kl. IIa,  2 miejsce –Alicja 
Górecka kl. IIb i 3 miejsce –Piotr Szewczyk kl. Ia. Tego 
samego dnia odbył się apel podsumowujący trzydniową 
akcję.  

Ponadto zwracaliśmy uwagę na tolerancję. 16 listopada 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 
ustanowiony w 1995 r. z inicjatywy UNESCO. Według 
Deklaracji UNESCO z 1995 roku, tolerancja oznacza, że 
„każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni 
korzystają z takiej samej swobody”. Tolerancja nie jest 
kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne 
zachowania nietolerancyjne mogą wynikać z niewiedzy, 
stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie. 
Organizatorem akcji jest pedagog szkolny Hanna Penz 
przy współpracy z p. Anną Rainer oraz p. Iwoną Pilc. 

Hanna Penz
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NIESIEMY RADOŚĆ INNYM 

Gimnazjum w Brynku od wielu lat współpracuje z Domem 
Opieki Społecznej w Miedarach. Tradycją jest, że 
uczniowie odwiedzają mieszkańców DOS-u, prezentują 
spektakle, zbierają  dla naszych przyjaciół artykuły 
piśmiennicze, uczestniczą w uroczystościach. Z kolei 
goście z Miedar prezentują w Brynku swoje prace 
plastyczne, biorą udział w spotkaniach z gimnazjalistami, 
prezentują przedstawienia.  

W listopadzie młodzież, która w bieżącym roku szkolnym 
realizuje projekt edukacyjny pod kierunkiem Jolanty 
Winkler oraz Korneli Sobel,  dwukrotnie gościła  
w Miedarach. 13 listopada odbyły się tam Ogólnopolskie 
Zawody dla Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu 
Ciężarów. Podczas zawodów zaprezentowały się 
dziewczęta z Gimnazjum w Brynku, które  przedstawiły 
kilka układów tanecznych. Natomiast 20 listopada w DOS 
obchodzony był „Dzień Mieszkańca”. Gimnazjaliści, 
uczestnicy projektu, którego jednym z celów jest „niesienie 
radości innym”, zaprezentowali spektakl pt. „Legenda 
świętego Marcina”.  

 

 

zaopatrzania samolotu miedzy lotami – mówi nauczycielka, 
Hanna Penz. Młodzież dowiedziała się także na czym 
polega praca pirotechnika na lotnisku. Mało kto zdaje sobie 
sprawę ile zamieszania może spowodować np. porzucony 
przypadkiem bagaż. Tymczasem roztargnienie pasażerów 
uruchamia specjalne służby. Do akcji wkraczają 
pirotechnicy w specjalnych kombinezonach. – Waga 
takiego stroju to aż 40kg – mówi nauczycielka. Sam hełm 
waży ok. 6 kg, można więc sobie wyobrazić jak trudne jest 
poruszanie się w stroju. Nasza młodzież dowiedziała się o 
tym na własnej skórze, gimnazjaliści mogli bowiem nie 
tylko zobaczyć kombinezon, ale też go przymierzyć. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy psa 
wyszkolonego do szukania materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznych. – Uczniowie mieli możliwość zadawania 
najróżniejszych pytań, na które uzyskiwali bardzo fachowe 
odpowiedzi. Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny dowiedzieli 
się w jaki sposób można zostać funkcjonariuszem Straży 
Granicznej, jak na co dzień wygląda praca strażnika 
granicznego, strażnika pirotechnika oraz  strażnika 
opiekuna psa.  Młodzież, pełna wrażeń, długo nie zapomni 
tak interesującej wycieczki, która była dla nich również 
lekcją zawodoznawstwa – relacjonuje Hanna Penz. 
Podczas wycieczki uczniom towarzyszyła wychowawczyni 
Antje Miska oraz Hanna Penz. 

W BIAŁO-CZERWONYCH 
BARWACH 

W Szkole Podstawowej w Wojsce, zresztą jak co roku, nie 
mogło zabraknąć obchodów uroczystości Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.  

Te niecodzienne spotkania uczniów z osobami 
niepełnosprawnymi są niezwykłym doświadczeniem, które 
wnosi wiele radości i mądrości życiowej w wychowanie 
młodych ludzi do wartości. Podczas każdej z wizyt 
spotykamy się z ogromną życzliwością ze strony 
wszystkich osób, które spotykamy w Miedarach. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz mieszkańcom DOS-u 
za niezwykłą atmosferę i lekcję życia dla opiekunów  
i uczniów. 

Kornelia Sobel 

LOTNISKO BEZ TAJEMNIC 

Dlaczego tak istotna jest waga bagażu podróżnego, 
kto ma najlepszy węch na lotnisku i jak wygląda praca 
pirotechników? Między innymi tego dowiedzieli się 
gimnazjaliści z IIa, którzy w piątek 14 listopada 
zwiedzili Port Lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach. 

Wycieczkę z Brynka przywitał funkcjonariusz Straży 
Granicznej, który opowiedział o swojej nierzadko bardzo 
trudnej pracy. – Uczniowie zobaczyli m.in. start oraz 
lądowanie samolotu, jak wygląda odprawa celna 
pasażerów wylatujących samolotem i poznali proces 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, 
uczestniczą w nich głównie uczniowie szkół, którzy 
z pomocą nauczycieli informatyków – opiekunów świetlic –
doskonalą swoje umiejętności informatyczne, poznają 
nowe technologie, serfują po internecie i rozwijają 
zainteresowania.  
 

CYFROWE ŚWIETLICE 

Od połowy października mieszkańcy naszej Gminy 
uczestniczą w zajęciach w czterech świetlicach 
internetowych, wyposażonych ze środków projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Tworóg”. 

Tym razem akademia skierowana była głównie do 
młodszych klas. Uczniowie samodzielnie wykonali 
kotyliony i flagi Polski, poznali historię Polski oglądając 
krótkie animacje o losach naszego Państwa, zaśpiewali 
Hymn Narodowy oraz wzięli udział w konkursie 
plastycznym na „Patriotyczną Kolorowankę”. Zgodnie  
z prośbami prezydenta Polski, pana Bronisława 
Komorowskiego, dzień ten jest zawsze bardzo kolorowy  
i wesoły.  

PASOWANIE NA UCZNIA  
W SP W WOJSCE 

7 listopada w Szkole Podstawowej w Wojsce odbyła się 
uroczystość „Pasowania na ucznia klasy I”. Uczniowie  
I klasy zaprezentowali się wspaniale! Na początek każdy  
z nich przedstawił się i powiedział o sobie krótki wierszyk. 
Następnie uczniowie śpiewali piosenki, tańczyli  
i opowiadali krótkie wierszyki o tym, czego już w szkole się 
nauczyli. Na zakończenie złożyli uroczyste ślubowanie  
i zostali pasowani na uczniów szkoły.  

W poprzednim numerze „TWG Kurier” zamieściliśmy 
harmonogram pracy poszczególnych świetlic. Tym razem 
pokazujemy na zdjęciach jak wyglądają zajęcia. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
naszej gminy do podniesienia swoich umiejętności 
cyfrowych! 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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CZWORONOGOM NA RATUNEK! 

Pomagać można na wiele sposobów. U progu zimy 
z pewnością dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi 
na potrzeby bezdomnych zwierząt.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu 
zaangażowali się w akcję, której celem była pomoc 
podopiecznym schroniska dla zwierząt „Cichy kąt”. 

– Podobnie jak we wcześniejszych latach Samorząd 
Szkolny stał się inicjatorem prowadzonej w naszej szkole 
akcji „Pomagamy bezdomnym czworonogom przetrwać 
zimę”, w ramach której, w ostatnich tygodniach, 
zbieraliśmy w szkole niezbędne środki dla schroniska dla 
zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach. Serdecznie 
dziękujemy za hojne wsparcie tej akcji – mówi Hanna 
Pawełczyk z SP w Tworogu.  

KIM JEST OFIARA 
PRZESTĘPSTWA? 

W oparciu o projekt z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości, w Tworogu 
uruchomiono  Ośrodek Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Kto jest adresatem 
projektu?  

Jak informuje dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tworogu, Barbara Pyszniak, adresatem 
jest każda ofiara przestępstwa. – Nie chodzi tutaj tylko 
o przemoc domową, ale też np. o kradzieże, wypadki itp. 
Mówiąc krótko o wszystkie sytuacje, w których 
udowodnione jest popełnienie przestępstwa – wyjaśnia. 
Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której 
dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 
zagrożone przez przestępstwem. Co istotne dla wielu 
beneficjentów, nie bierze się pod uwagę kryteriów 
dochodowych, a pomoc w wielu przypadkach jest 
natychmiastowa. Na co konkretnie mogą liczyć 
zainteresowani?  

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem oferowana jest
bezpłatnie: pomoc prawna, psychologiczna, pomoc 
osoby pierwszego kontaktu. Osoby pokrzywdzone mogą 
liczyć na dofinansowanie (do wyczerpania środków) 
w zakresie: kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów 
medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz 
środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne 
w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na 
zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw 
(nie ma jednak możliwości finansowania lekarstw); 
dofinansowanie kosztów związanych z edukacją 
ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach 
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku 
i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; kosztów 
czasowego zakwaterowania i kosztów udzielania 
schronienia; kosztów okresowych dopłat do bieżących 
zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do 
którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal 
mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; 
kosztów dostosowania lokalu lub budynku mieszkalnego  

do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła 
w wyniku przestępstwa; kosztów przejazdów środkami 
komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu 
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem 
ww. spraw; kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków 
czystości i higieny osobistej.  

Warto zaznaczyć, że tworoski OPOPP jest otwarty nie 
tylko na mieszkańców gminy, ale także miejscowości 
ościennych. Siedziba główna OPOPP znajduje się 
w Gliwicach, a jego filie w Katowicach, Chorzowie, 
Bytomiu i Cieszynie. Tworóg jest więc piątym tego typu 
miejscem na Śląsku i ma już pierwszych podopiecznych. 
Projekt jest realizowany do końca roku, ale tworoski GOPS 
podpisał wstępne porozumienie na nowy rok. Jest duża 
szansa na kontynuowanie realizacji projektu w 2015 r.  

  
GOPS INFORMUJE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 
informuje, że z dniem 3 listopada w Urzędzie Gminy 
Tworóg (ul. Zamkowa 16) został uruchomiony Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  
W tej chwili punktem kontaktowym jest sala ślubów 
Urzędu Gminy.  

Dyżury pełnią: 

• poniedziałek: od 14.00 do 17.00 – osoba 
pierwszego kontaktu, 

• co drugi wtorek: od 13.00 do 15.00 – 
psycholog i od 16.00-19.00 prawnik. 

• Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu 
od 8.00  do 18.00 pod numerem telefonu 502 
730 953. 

KONCERT NOWOROCZNY 

w Sylwestra pod Urzędem Gminy  

o godzinie 12.00 

 odbędzie się  

koncert noworoczny  

orkiestry OSP z Tworoga.  
Zapraszamy! 

 

 

SYLWESTER POD CHMURKĄ 

Zapraszamy na wspólne witanie Nowego Roku  
pod Urzędem Gminy w Tworogu.  

Zabawę zaczynamy o godz. 22.00  
zakończenie imprezy – godz. 1.00 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto. Rogale św. Marcina to przysmak, którego 10 listopada nie zabrakło 
w Tworogu. Więcej str. 8. 

Foto. Marcinki w Wojsce tradycyjnie rozpoczęły się występem 
najmłodszych mieszkańców sołectwa. Więcej na str. 7. 

Foto. O największym w Polsce oddziale Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Dlaczego hodowcy związali się  

w Tworogiem? Więcej na str. 6 w dziale „Hobbysta”.  

Foto. Śląski Tydzień w Przedszkolu w Tworogu zakończył się spotkaniem 
z górnikami, którzy na początku grudnia obchodzili swoje święto. Więcej 

na str. 9.  
 

Foto. Pierwsza sesja nowej Rady Gminy za nami. Na zdjęciu wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Klaudiusz Wieder oraz radni: Łukasz Ziob 
(przewodniczący), Wojciech Żebrowski (wiceprzewodniczący), Janusz 

Kaszuba, Zofia Rozbicka Grzegorz Szotek, Beata Czierpka-Brol, Renata 
Głowacka, Jan Sobania, Lucjan Sus, Andrzej Witek, Kornelia  Cyba 
Marian Łuczak, Piotr Wróbel, Kornelia Rabczyńska, Henryk Chmiel. 

Więcej w dziale „sesja” na str. 4.  


