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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 

NASZA KULINARNA PERŁA! 
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KURIER TABLICA 

         R            E            K            L            A            M            A 

ZBIÓRKA ZŁOMU ZALICZONA! 

10 października odbyła się jesienna zbiórka złomu 
organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną  
w Tworogu. Strażacy są wdzięczni za przekazane 
przedmioty. – Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim 
mieszkańcom sołectw Tworóg, Brynek oraz Nowa Wieś za 
okazaną pomoc oraz wsparcie podczas „Jesiennej zbiórki 
złomu”. Środki pozyskane z sprzedaży złomu zostaną 
przekazane na spłatę kredytu za samochód ratowniczo-
gaśniczy, zakupiony w 2014 roku. Dziękujemy! Strażacy 
OSP Tworóg.” 

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu przystąpiła do 
projektu „Czytam sobie w bibliotece”. Akcja ma na celu 
promocję czytelnictwa. Jest skierowana do najmłodszych 
czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat. 

Więcej informacji na stronie  
www.czytamsobie.pl 

 

R            E            K            L            A            M            A 

ZAJĘCIA STAŁE W GOK: 
• warsztaty plastyczne – wtorek i czwartek I grupa: 

godz. 15-17, II grupa: godz. 17-19 (bezpłatne) 

• warsztaty plastyczne dla dorosłych – piątek 

godz. 16-19  
• aerobik – wtorek godz. 19 (płatne) 

• zumba, pilates – poniedziałek i środa: Zumba: 
godz.19; Pilates: godz. 20 (płatne) 

• kółko taneczne – poniedziałek i środa: grupa 
najmłodsza (4-6 lat) godz. 16, grupa średnia  
(7-11 lat) godz. 17, grupa starsza (od 12 lat) godz. 
18 (bezpłatne) 

• lekcje gry na instrumentach (keyboard i gitara) – 
trwają zapisy (możliwość prowadzenia zajęć 
indywidualnych w domu ucznia lub w GOK-u, 
numer kontaktowy instruktora: 603 892 988) 

• lekcje języka angielskiego tel. 531 973 126 

UWAGA! Zajęcia, które odbywają się w środy (dotyczy 
kółka tanecznego, zumby i pilatesu) mogą zostać 
przeniesione na czwartek – ewentualne zmiany będą 
podane na stronie www.gok-tworg.pl – zaglądajcie!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………...str.2 
POD LUPĄ …………………………………………......str.4 
– O śląskich tradycjach pogrzebowych 
HOBBYSTA …………………………………………….str.6 
– Złoty chłopak 
– Paintball Tworóg – turniej 
– Sezon zaliczony! 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.8 
– Wokulski i inni 
– Język obcy – warto znać! 
– Mamy perłę! 
– Czytaj książki, będziesz wielki! 
– Gminne Przedszkole czyta dzieciom 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– LKS Orzeł Koty otrzymał nowe stroje 
– Grzybobranie z Nadleśnictwem Brynek 
– W Wojsce nigdy nie wieje nudą 
– Projekt konkursowy „Młodzi pasjonaci”  
– Warsztaty terapeutyczne 
– Tworożanie rozpoczynają sezon występów  
– Fundusz sołecki – zapadły decyzje 
– Trening „pod chmurką”? W Kotach to możliwe 

 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

mamy powody do dumy. W naszej gminie mieszkają 
niezwykle utalentowane osoby, którym w tym numerze 
poświęcamy sporo miejsca. Jedną z nich jest zdobywczyni 
kulinarnej „Perły 2015” – prestiżowego, ogólnokrajowego 
wyróżnienia. Przeczytajcie o swojskich smakach, które 
doceniły poznańskie podniebienia na str. 10. 

Od najmłodszych lat wyróżniał się wysokim wzrostem 
i sportowym zacięciem. W podstawówce usłyszał, że ma 
naturalne predyspozycje do uprawiania koszykówki. To był 
strzał w dziesiątkę i początek etapu w życiu obfitującego 
w medale i puchary. O kim mowa? Odpowiedź znajdziecie 
w „Hobbyście”!  

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę języka obcego? Dlaczego 
warto to robić? Jakie lekcje są najlepsze dla naszych 
dzieci? Przeczytajcie wywiad z nauczycielką języka 
angielskiego, która dzieli się na naszych łamach swoim 
doświadczeniem i odpowiada na najczęściej zadawane 
pytania. Więcej na str. 8. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Bożena Dramska-Jańczuk, Barbara Izworska, Hanna Pawełczyk, Anna Rogala-Goj 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

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

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER POD LUPĄ 
O ŚLĄSKICH TRADYCJACH 
POGRZEBOWYCH  

Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu 
liturgicznym z Dniem Zadusznym, który jest 
poświęcony pamięci wszystkich zmarłych. Już na kilka 
tygodni przed świętem, na cmentarzach widać 
wzmożony ruch. Rodziny czyszczą groby, przynoszą 
kwiaty i znicze. Wspominają tych, którzy odeszli. 
Jednak poza tym wyjątkowym czasem, nie lubimy 
rozmawiać o śmierci. Wywołuje w nas strach, uczucie 
bezsilności i stres. Maja i Piotr Kandzia, właściciele 
Zakładu Pogrzebowego działającego w Tworogu nie 
mają złudzeń – temat jest trudny. Są jednak 
przekonani, że warto go oswoić. Śmierć, mimo że jest 
najdotkliwszą ze strat, pozostaje przecież 
nieodłącznym komponentem życia.  

O śląskich tradycjach pogrzebowych można długo 
opowiadać. W kulturze ludowej znane były wierzenia  
w zwiastuny śmierci takie jak wycie psa, pianie kury, 
pęknięcie szklanego klosza, szyby okiennej, 
porcelanowego naczynia, lustra, a także zatrzymanie się 
zegara. Dawniej osoba umierająca pozostawała w domu  
w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Nieodzownymi 
elementami towarzyszącymi konającemu była gromnica  
i modlitwa. Proces odchodzenia był namacalny, widoczny 
nawet dla dzieci. Nie był tematem tabu. Do dzisiaj 
funkcjonuje nakaz cichego i spokojnego zachowywania się 
w czasie, gdy ktoś umiera. Głośny lament był 
kategorycznie zakazany. Dziś ludzie umierają w szpitalach, 
hospicjach lub innych instytucjach. Z pewnością jest to 
jedna z przyczyn, dla których do śmierci podchodzimy  
z punktu widzenia medycyny – dla wielu jest to choroba, 
na którą nie ma lekarstwa. Marginalizujemy ją, spychamy 
na bok. W efekcie nie potrafimy się z nią pogodzić. 
Najbliższa rodzina nie zajmuje się już przygotowaniem 
pochówku, tę funkcję przejęły zakłady pogrzebowe. 
Państwo Kandzia zdają sobie sprawę z wagi roli jaką 
odgrywają – Wychodzimy z założenia, że na godny 
pochówek zasługuje każdy, bez względu na to kim był i jak 
żył. Nasza rola nie sprowadza się tylko do przygotowania 
pogrzebu. Jesteśmy ze zmarłym i rodziną od samego 
początku. Wspieramy najbliższych, podpowiadamy co 
należy zrobić. 

Często stajemy się dla nich podporą w najtrudniejszych 
chwilach. Są jednak czynności, które powinna wykonać 
najbliższa rodzina, takie jak zawiadomienie księdza 
o zgonie – wyjaśnia pani Maja. – Organizując pogrzeb, 
zawsze pamiętamy o tradycji. To dla nas priorytet. Staramy 
się przygotować wszystko tak, by ceremonia przebiegała 
zgodnie z naszymi lokalnymi zwyczajami – dodaje. Choć 
oboje z mężem są młodzi, nie chcą wprowadzać zbędnych 
unowocześnień. – W miastach coraz częściej widać 
np. wózki służące do przewozu trumny. Takie rozwiązanie
nie ma wiele wspólnego z tradycją. Kiedyś trumnę noszono
na noszach przez kolegów i znajomych. Teraz robią to 
żałobnicy (pracownicy Zakładu Pogrzebowego). W naszej 
gminie trumna jest niesiona tradycyjnie na ramieniu.
To bardzo piękny zwyczaj świadczący o szacunku do 
zmarłego – mówi pani Maja. – Na wzmiankę zasługują 
moim zdaniem nasi strażacy, którzy wkładają wiele serca 
w pożegnanie swoich kolegów. Trumnę niosą strażacy 
w galowych strojach (zdj. na kolejnej stronie). Na cmentarz 
natomiast jest przewożona wozem strażackim. Bardzo 
cenię sobie ich zaangażowanie i podejście do tradycji –
zaznacza.  

Dawniej przygotowaniem ciała zajmowali się krewni, 
obecnie pracownicy zakładów pogrzebowych. Dla pani Mai 
to codzienność. – Wiele osób reaguje zdziwieniem, kiedy 
słyszą, że zajmuję się ciałem. To ja je myję, ubieram,
czeszę i jeżeli jest taka potrzeba maluję. Te szczegóły 
mają ogromne znaczenie dla rodziny – mówi. Gdy ciało 
pozostawało w domu, rodzina, znajomi, sąsiedzi czuwali 
pogrążeni w modlitwie. W tym czasie zasłaniano okna 
i lustra. Okno otwierano dopiero w dniu pogrzebu. Po tzw. 
„pustych wieczorach” odbywał się pogrzeb (najczęściej trzy 
dni po śmierci). W momencie wynoszenia trumny z domu, 
należało trzy razy uderzyć nią o próg, mówiąc 
jednocześnie „Ostańcie z Bogiem” lub „Z Panem Bogiem”. 

 

Foto. Istnieją piękne tradycje pogrzebowe zarezerwowane dla członków 
różańcowej wspólnoty modlitewnej – Stowarzyszenia Żywego Różańca. 

Podczas pożegnania Róży Różańcowej na trumnie kładzie się 
symboliczny wielki różaniec (podobny do tego widocznego na zdjęciu 
znajduje się w tworoskiej parafii), który zostaje ściągnięty tuż przez 

spuszczeniem trumny do grobu. Kiedyś na trumnach układano dodatkowo 
różany wianek wykonywany najczęściej z papieru. Zdjęcia pochodzą  

z prywatnego archiwum Państwa Kandzia.  
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– Warto wspomnieć o ubiorze księdza. Podczas pogrzebu 
duchowny nosił czarny, ciężki i ręcznie zdobiony ornat. 
Dziś jest bardzo rzadko stosowany. Obecnie na potrzeby 
pogrzebu ksiądz wkłada ornat w kolorze fioletowym – mówi 
pan Piotr – Zmienił się także transport. Jeszcze w okresie 
międzywojennym trumnę przewożono karawanem 
zaprzężonym w czarne konie. Ubożsi korzystali także ze 
zwykłej „fury” – wspomina. Tradycyjny zaprzęg konny 
zaczął ustępować miejsca samochodom mniej więcej  
w latach 50. XX w. W Tworogu był stosowany jeszcze na 
przełomie lat 80. I 90. XX w. – Proszę spojrzeć na to 
zdjęcie, pochodzi z pierwszej połowy XX w. Widać na nim 
ręcznie zdobioną trumnę sięgającą stojącym obok 
mężczyznom do pasa (zdj. na poprzedniej stronie). 
Współczesne mają znacznie niższe wieko – wyjaśnia pan 
Piotr, który uczył się zawodu stolarza w warsztacie 
znajdującym się obok zakładu pogrzebowego. – To jest 
zdjęcie z pogrzebu z 1977 r. – wskazuje kolejne. – Widać 
na nim zupełnie inną trumnę z okuciem z materiału.  
W wersji skromniejszej zdobienia wykonywano z papieru. 
Jak widać, kiedyś trumny były masywniejsze, bardziej 
okazałe i przede wszystkim ręcznie wykańczane – mówi.  

Państwo Kandzia nie mają wątpliwości, że pogrzeb jest 
autentycznie momentem przejścia, przekroczenia granicy 
do innego świata, dlatego nie powinniśmy podchodzić do 
tematu ze strachem, ale szacunkiem i pietyzmem. Sposób 
pochówku świadczy bowiem o naszej kulturze, o tym kim 
jesteśmy i w co wierzymy.   

Foto. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum mieszkańców Tworoga, 
którzy wyrazili zgodę na publikację. Maja Kandzia bardzo ceni strażacką 

tradycję, zgodnie z którą strażakowi należy się  pogrzeb z honorami. 

KUPON RABATOWY 

10 %  

upoważnia do zniżki przy zakupie  

zniczy i stroików  

 

        ZAWSZE JESTEŚ 

W szemrzącym liściu 

kołysanym wiatrem 

W złotym dywanie  

parkowej alei 

W tęczy tańczącej 

na kroplach fontanny 

W pniu białej brzozy 

przy Drodze Krzyżowej 

W gracji łabędzi  

sunących po stawie 

W róży skulonej 

przed mrozem poranka 

W cieple promienia  

złapanego w dłoni 

W zorzy różowej  

po słońca odejściu 

W ogarku świecy 

na cichej mogile 

W pożółkłym liście 

co czekał pół wieku 

I w łzie – co znowu 

wymknęła się z oka 

Jest miłość. Wieczna. Utracona. 

Kiedyś… 

Ucałuję zziębnięty liść 

Uściskam posiwiałą brzozę, 

Zdmuchnę ogarek świecy, 

Obetrę łzę 

I pójdę za Tobą w nieznane 

Barbara Izworska
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KURIER HOBBYSTA 
ZŁOTY CHŁOPAK 

Od najmłodszych lat wyróżniał się wysokim wzrostem  
i sportowym zacięciem. W podstawówce usłyszał, że 
ma naturalne predyspozycje do uprawiania 
koszykówki. To był strzał w dziesiątkę i początek etapu 
w życiu obfitującego w medale i puchary. Posłuchajcie 
historii Bogdana Wandzika z Tworoga – złotego 
chłopaka przynoszącego swojej drużynie i rodzicom 
wiele powodów do dumy.   

Bogdan urodził się z głębokim ubytkiem słuchu. Rodzice 
wiele razy słyszeli, że ich syn nie będzie mówić. Zdając 
sobie sprawę z licznych wyzwań i trudności jakie stoją 
przed ich synem, od najmłodszych lat uczyli go 
samodzielności. Nie prowadzili „za rączkę”, ale dawali 
przestrzeń, w której chłopak musiał sobie radzić. Taktyka 
się opłaciła. Dziś 18-letni Bogdan, uczeń II klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej  
w Tarnowskich Górach świetnie mówi. Jest 
utalentowanym, energicznym, pełnym pasji i wiary w siebie 
chłopakiem. W dodatku niezwykle skromnym.  

Kiedy był uczniem tworoskiej podstawówki, dostrzegł go 
Ryszard Królicki. Ten doświadczony nauczyciel 
wychowania fizycznego, zauważył tkwiący w chłopaku 
potencjał i zachęcił do rozwijania talentu. Bogdan zgodnie 
z sugestiami nauczyciela zaczął trenować. Związał się  
z tarnogórskim Koszykarskim Klubem Sportowym,  
w którym ćwiczy do dzisiaj jako zawodnik drużyny 
seniorów. Swoją pasję rozwijał także w gimnazjum w 
Brynku, gdzie zdobył m.in. tytuł najskuteczniejszego 
zawodnika oraz Puchar Najlepszego Sportowca 
Gimnazjum w Brynku (2014 r.). 

Foto. Przez 18 lat swojego życia Bogdan nauczył się czytać z ruchu warg, 
co ułatwia mu komunikację z osobami słyszącymi. Teraz poznaje język 

migowy, by swobodnie rozmawiać z kolegami z drużyny, którzy  
w większości nie mówią. Na zdjęciu drużyna Stowarzyszenia Sportowego 

Niesłyszących MIG w Gliwicach.  

 

Najwięcej sukcesów osiągnął jednak w gliwickim Klubie 
MIG (Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących). Jako 
koszykarz MIGu zdobył pierwsze doświadczenia na 
poważnych zawodach. W październiku 2012 r. wziął udział 
w zawodach w Lublinie. Jego drużyna zajęła wówczas  
III miejsce. 

Foto. We wrześniu drużyna juniorów miała okazję trenować z gwiazdą 
Ekstraklasy, Kimem Adamsem z ROSA Radom, który był gościem  

KKS Tarnowskie Góry. Pierwszy zawodnik od lewej to Bogdan  
(źródło: facebook KKS Tarnowskie Góry) 

 

W marcu 2013 r. drużyna MIG-u zdobyła I miejsce 
w Młodzieżowych Mistrzostwach w Koszykówce Chłopców 
do lat 22 w Gliwicach.  

Częste treningi szybko przyniosły efekty. Podczas 
zgrupowania w Wiśle Bogdan został zauważony przez 
trenera i powołany do kadry reprezentującej Polskę. Zaczął
więc intensywne treningi przygotowujące do Mistrzostw 
Świata w Turcji. We wrześniu zdobył II miejsce 
w Finałowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących 
w Koszykówce Seniorów w Łodzi, w listopadzie – III 
miejsce w turnieju o Puchar Polski Niesłyszących 
w Koszykówce Mężczyzn w Lublinie. W marcu 2014 r. 
wziął udział w Młodzieżowych Mistrzostwach 
w Koszykówce Chłopców do lat 22 w Łodzi. Drużyna 
zdobyła I miejsce, jednak Bogdan uległ kontuzji, która 
uniemożliwiła mu udział w Mistrzostwach Polski. –
Podczas zawodów złamałem nogę. Kontuzja była na tyle 
poważna, że musiałem zrezygnować z wyjazdu do Turcji –
wspomina z żalem. – Nie straciłem jednak pasji. Gdy tylko 
mogłem, wróciłem do treningów – mówi. W maju Bogdan 
uczestniczył w Finałowych Mistrzostwach Polski 
w Warszawie  (I miejsce), w listopadzie w zawodach 
o Puchar Polski w Gliwicach (III miejsce) oraz 
w mistrzostwach o Klubowy Puchar Europy w Koszykówce 
Mężczyzn w Stambule, gdzie koszykarze MIGu zajęli 
VI miejsce. W tym roku mają już na koncie I miejsce 
w Finale Mistrzostw Polski Niesłyszących w Koszykówce 
Mężczyzn w Gliwicach i I miejsce w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w Szczecinie. 

Sukcesy sportowe wymagają sporych nakładów pracy 
i czasu. Treningi kilka razy w tygodniu, wyjazdy na zawody 
i zgrupowania trwające nawet tydzień to jego codzienność. 
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Bogdan chciałby w przyszłości zostać trenerem, rozważa 
więc studia na Akademii Wychowania Fizycznego. – Mam 
jeszcze czas na przemyślenia, zobaczymy co przyniesie 
przyszłość. Pod uwagę biorę też logistykę – mówi.  
O swoim życiu i planach na przyszłość mówi bardzo 
otwarcie. Dla niego ubytek słuchu nie jest żadnym 
problemem. Bogdan jest żywym dowodem na to, że jeżeli 
istnieją marzenia i determinacja, można wszystko. – 
Jestem normalnym chłopakiem! Uwielbiam drużynę 
koszykarską Clippers Los Angeles, interesuję się 
samochodami, lubię wychodzić ze znajomymi, grać w piłkę 
na orliku… Problemy ze słuchem wcale mi nie 
przeszkadzają. Czasami nawet się przydają. Na przykład 
kiedy mama każe wynieść śmieci – zawsze mogę 
powiedzieć, że nie słyszałem – mówi z rozbrajającą 
szczerością i szelmowskim uśmiechem.  

PAINTBALL TWORÓG – TURNIEJ!  

20 września w Tworogu odbył się „Amatorski Turniej 
Pompkowy” organizowany przez  „Paintball Tworóg”. 
Podczas spotkania, które zamykało tegoroczny sezon, 
wzięło udział 19 czteroosobowych ekip. Takiej ilości 
pompkarzy na polu paintballowym w Tworogu jeszcze 
nie było!  

Paintball to gra zespołowa polegająca na prowadzeniu 
pozorowanej walki przy użyciu urządzeń zbliżonych 
kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej. 
Trafienie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, 
pozostawiając kolorowy ślad na ciele, masce bądź 
markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry.  
W paintballu bardzo ważne jest zachowanie zasad 
bezpieczeństwa, dlatego obowiązkowym elementem jest 
maska ochraniająca twarz i głowę.  Trzeba przyznać, ze ta 
forma rekreacji i aktywności fizycznej zyskuje także  
w naszej gminie coraz więcej zwolenników. Wrześniowy 
turniej jest tego najlepszym przykładem. – W 
imieniu Paintball Tworóg, a także  BLACK HORSE 
Paintball Team chcielibyśmy podziękować wszystkim 
drużynom za przybycie oraz udział w turnieju. Serdeczne 
podziękowania należą się również Bankowi 
Spółdzielczemu w Tworogu, który zasponsorował nagrody 
i upominki dla wszystkich graczy. Dziękujemy również 
instytucjom Gminy Tworóg za pomoc techniczną i OSP 
Tworóg za czuwanie nad bezpieczeństwem – mówią 
organizatorzy. Wyniki turnieju oraz informacje o Paintball 
Tworóg znajdziecie na stronie profilowej Facebooka. 
Poniższe zdjęcie wykonała Ewelina Proksa.  

 

 SEZON ZALICZONY!  

Błogie lenistwo, nicnierobienie, leżenie, jedzenie, 
ewentualnie mały spacer. Właśnie tak dla wielu 
powinny wyglądać wakacje i odpoczynek. Ale nie dla 
naszych seniorów. Aktywni członkowie Akademii 
Seniora i Związku Emerytów nie lubią nudy! Dlatego, 
gdy tylko pojawiły się pierwsze wiosenne promienie 
słońca, zaczęli planować wycieczki. Od kwietnia do 
września zorganizowali ich aż sześć. Motorem 
napędowym przedsięwzięć była jak zawsze 
niezastąpiona Barbara Izworska.  

– Ofertę naszych jednodniowych wycieczek 
krajoznawczych przygotowywaliśmy tak, by były wygodne 
dla seniorów, a ceny niewygórowane. Brali w nich udział 
członkowie Akademii Seniora, Koła Emerytów i nie tylko. 
Zainteresowane osoby z zewnątrz również uczestniczyły w 
wyjazdach, o ile oczywiście były wolne miejsca – zaznacza 
Barbara Izworska. Serię wojaży po kraju rozpoczęła 
wycieczka do Krakowa. Głównym celem turystów była 
dzielnica Kazimierz i poznanie historii krakowskich Żydów. 
W maju seniorzy dotarli do Doliny Nidy, gdzie zwiedzili  
Pińczów, Wiślicę i Busko-Zdrój. Czerwcową wycieczkę 
zorganizowano do Starego i Nowego Sącza. Wyprawa 
była połączona z obchodami powitania lata, nie zabrakło 
więc tradycyjnych wiank ów rzucanych do Popradu oraz 
pikniku „pod chmurką”. Latem grupa dotarła na malowniczy 
Dolny Śląsk. Tam odwiedzili Paczków, Otmuchów, Złoty 
Stok i Lądek Zdrój. Po lipcowej typowo wypoczynkowej 
wycieczce, seniorzy obrali kierunek Beskid Żywiecki. Po 
zdobyciu Babiej Góry, udali się na odpoczynek 
w góralskim stylu, czyli na biesiadę w gospodzie.  

Ostatnia wycieczka, kończąca sezon turystyczny, odbyła 
się 23 września. Seniorzy odwiedzili wówczas rejon 
świętokrzyski. Zobaczyli m.in. opatowską kolegiatę pod 
wezwaniem św. Marcina z Tours, która  zajmuje wyjątkowe 
miejsce wśród zabytków architektury romańskiej w Polsce. 
Byli w Ujeździe, gdzie z dala od głównych dróg i szlaków 
znajdują się malownicze ruiny zamku Krzyżtopór. Na 
koniec zaś odwiedzili Szydłów – obronne miasteczko 
z pięknymi zabytkowymi murami. 

Zimniejsze dni nie ostudziły zapału seniorów na aktywny 
wypoczynek. W okresie zimowym planują wyjazd m.in. do 
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim i na spektakle 
do teatru i opery. Sami także pracują nad nowym 
kabaretem… 
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KURIER KULTURALNIE 
WOKULSKI I INNI 

W tym roku 5 września Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej zaprosił Polaków do Narodowego Czytania 
Lalki Bolesława Prusa. Tym razem i Gimnazjum  
w Brynku odpowiedziało na apel głowy państwa 
poprzez zgłoszenie udziału w akcji, ufając, że wspólna 
lektura to również doskonały pretekst, by przybliżyć 
ten ważny dla historii literatury polskiej tekst 
gimnazjalistom, by zadać mu współczesne pytania, 
zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce  
i Polakach. Bo jak powiedział Bolesław Prus: Sztuka 
czytania jest nowym zmysłem, nieskończenie 
głębszym i rozleglejszym od wzroku. 

Wzięliśmy sobie do serca słowa autora Lalki tak bardzo, że 
zaprosiliśmy do Narodowego Czytania powieści gości 
niezwykłych. Na uroczystość w dniu 07.09.2015 r., w której 
uczestniczyli dyrektor, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum 
w Brynku, przybyli dtytułowa Lalka (Karolina Popielarz  
z klasy Ib), która ożywiona zaśpiewała pięknie znaną 
wszystkim piosenkę „Laleczka z saskiej porcelany”, 
Bolesław Prus (Dominik Caus z klasy II c) oraz 
bohaterowie powieści. Izabela Łęcka (Urszula Gołkowska 
z klasy IIIb) sama przedstawiła się zebranym, eksponując 
swoje najważniejsze cechy – chłód emocjonalny i pogardę 
dla świata wynikające z arystokratycznego wychowania. 
Stanisław Wokulski (Robert Opara z klasy IIIa) oraz jego 
wierny przyjaciel i pracownik Ignacy Rzecki (Paweł 
Szatanik z klasy IIIa) zostali zaprezentowani przez 
prowadzące uroczystość Darię Bal i Zuzannę Siwy (klasa 
IIIa),  które po wyjaśnieniu, dlaczego Lalka jest takim 
ważnym tekstem w historii literatury polskiej, zaprosiły do 
czytania fragmentów powieści Panią dyrektor i nauczycieli. 

 

JĘZYK OBCY – WARTO ZNAĆ! 

Większość z nas chciałaby władać choć jednym 
językiem obcym, bo każdy zdaje sobie sprawę, że 
obecnie znajomość języka nie tylko ułatwia życie, ale 
nierzadko staje się bezwzględną koniecznością, np. 
w pracy. Na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
nauki języków obcych odpowiada Aleksandra 
Gansiniec – nauczycielka języka angielskiego.  

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę języka obcego? 

Aleksandra Gansiniec: Jak najwcześniej! Pierwszy 
kontakt z językiem dziecko ma jeszcze w łonie matki. Tam 
docierają do niego dźwięki z zewnątrz i już wtedy potrafi 
reagować na mowę, którą posługuje się mama. Pierwszy 
rok życia, to okres bardzo intensywnego rozwoju. 
Rozwijają się wszystkie zmysły i w tym czasie dzieci uczą 
się reagować na dźwięki każdego języka, bez względu na 
to gdzie się urodzą.  

No właśnie, ale często rodzice zastanawiają się, czy 
jest sens wprowadzać małemu dziecku  język obcy, 
skoro nierzadko maluch ma problem z językiem 
ojczystym? 

AG: Bardzo często słyszę to pytanie. Odpowiadam wtedy: 
A ile razy prosiliście swoje dzieciątko: powiedz: ma-ma, ta-
ta. Czy to, że dziecko nie mówi w danym języku oznacza, 
że my też się do niego nie odzywamy? Oczywiście, że nie! 
Dlatego wprowadzanie języka obcego bez wątpienia ma 
sens. Zwykle do 3 roku życia maluchy potrafią posługiwać 
się płynnie swoim językiem ojczystym. Dzieci 
wychowywane w rodzinie dwujęzycznej opanowują dwa. 
Im młodsze dziecko, tym łatwiej mu przyswoić każdy 
kolejny język. Dowodem na to jest np. historia mojej 
koleżanki, która wyszła za mąż za Greka. Z mężem 
porozumiewała się po angielsku, a kiedy urodziła się ich 
córeczka, w domu było słychać aż trzy języki! Mama 
rozmawiała z córką po polsku, tata po grecku, ale wspólne 
rozmowy odbywały się po angielsku. Gdy dziewczynka 
miała niespełna 3 latka władała wszystkimi trzema 
i wiedziała dokładnie, z kim rozmawiać w jakim języku. 
Oczywiście dzieciom mieszają się one w pewnym 
momencie, ale nie ma w tym nic złego. Obserwowałam to 
u swoich pociech. Od początku otoczone były angielskim, 
bo mama ciągle słuchała nagrań, uczyła się piosenek 
i w trakcie  zabawy ćwiczyła na nich różne techniki 
nauczania. Szybko zauważyłam, że dziewczynki wybierały 
z angielskiego to, co było dla nich łatwiejsze. Po co mówić 
np. „czerwony”, skoro „red” to takie proste słówko! Ale to 
jest naturalne. W pewnym momencie dzieci zaczynają 
sobie języki szufladkować. Dziecko, które uczy się 
równocześnie języka obcego może być opóźnione o krok 
w umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w 
porównaniu do rówieśników, ale jego mózg pracuje bardzo 
intensywnie i zaprocentuje to w późniejszym okresie. 
Badania dowodzą, że dzieci dwu/trzyjęzyczne mają 
wyższy poziom inteligencji. Tak więc nauka języka, tak jak 
i gry na instrumencie rozwija doskonale sprawność mózgu. 

Wydaje się, że nie do przecenienia jest sens takiej akcji, 
która nie tylko dostarcza wiedzy i umiejętności, ale nade 
wszystko jest pretekstem do integracji całej szkolnej 
społeczności. Cieszy nas również i to, że jesteśmy jedną  
z nielicznych szkół w powiecie tarnogórskim, które 
włączyły się w tę ogólnopolską akcję, co można sprawdzić 
na stronie Kancelarii Prezydenckiej. 

Zapraszamy do Galerii, do obejrzenia zdjęć z uroczystości. 

Anna Rogala-Goj 
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Wobec tego nie musimy się martwić, że nasze dziecko 
nie poradzi sobie z jednym językiem obcym czy nawet 
dwoma? 

AG: Im młodsze dziecko, tym łatwiej przyswoi sobie 
kolejny język, pod warunkiem, że ma z nim regularny 
kontakt. Dziecko, które się osłuchuje z językiem, nawet 
tylko w postaci piosenek czy bajek, będzie miało lepszą 
wymowę i będzie lepiej znało gramatykę gdy dorośnie, bo 
dzieci uczą się intuicyjnie. Jednak kluczowym momentem 
jest okres przed ukończeniem 7 roku życia. Jeśli dziecko 
nie pozna języka do tego momentu, nigdy nie będzie 
potrafiło posługiwać się nim, tak jak językiem ojczystym.  
W ciągu mojej 18-letniej pracy miałam okazję prześledzić 
te mechanizmy, bo moi pierwsi wychowankowie, którzy 
zaczynali w wieku 6-7 lat, teraz już pokończyli studia.  
W pewnym momencie, miałam okazję ponownie się nimi 
spotkać, np. na kursach przygotowawczych do matury. 
Zawsze wtedy było widać ogromną różnicę pomiędzy nimi  
i innymi uczniami, którzy naukę angielskiego rozpoczynali 
później (z reguły w 4-tej klasie szkole podstawowej). 
Słownictwo i gramatykę można jeszcze w miarę szybko 
nadrobić, ale płynności i swobody wypowiedzi oraz 
rozumienia ze słuchu, nie nabędzie się w krótkim okresie 
czasu bez stałego kontaktu z językiem obcym. 

A jakie lekcje są korzystniejsze dla dzieci? Zajęcia 
grupowe czy indywidualne korepetycje? 

AG: Jeśli chodzi o dzieci czy młodzież, to zdecydowanie 
grupowe (4-8 osób). Dlaczego? Dzieci najchętniej  
i najszybciej uczą się w swoim naturalnym środowisku, 
wśród rówieśników. Uwielbiają element rywalizacji, 
ekscytacji,  zwariowanej zabawy i przygody albo gdy mogą 
wspólnie tworzyć. Nauka języka nie polega już na nudnym 
wklepywaniu czytanek na pamięć (tak jak to było za 
naszych czasów), ale na żywej, nieustannej komunikacji. 
Jeśli towarzyszą temu pozytywne emocje, to nauka będzie 
o wiele bardziej efektywna. Zawsze powtarzam moim 
uczniom, że język ma być tylko środkiem-narzędziem  
w zdobywaniu świata. Dlatego powinni tą umiejętność 
doskonalić, ćwicząc z różnymi osobami a nie przed 
lustrem. Największe postępy w przyswajaniu wiedzy 
obserwuję w grupach, które są ze sobą zżyte, bo osoby się 
wzajemnie mobilizują. 

Takie spotkania mogą mieć charakter towarzyski, ale jeśli 
wszystko odbywa się po angielsku to są to idealne warunki 
do nauki. Spotkania 2 razy w tygodniu to absolutne 
minimum. Uważam, że korepetycje są dobre dla 
„indywidualistów”, którzy np. chcą nadrobić luki w swojej 
wiedzy, albo wymagają specyficznego zakresu wiedzy, ale 
nie na dłuższą metę. Takie zajęcia sprawdzają się lepiej 
u starszej młodzieży czy dorosłych niż u dzieci. 

A czy dorośli mają w ogóle szansę opanować język 
obcy zaczynając naukę od podstaw? 

AG: Na naukę nigdy nie jest za późno! A dowodem na to 
są choćby pilni studenci z Akademii Seniora! Większość 
z nich ubolewa, że nie miała takich możliwości 
w dzieciństwie, czy czasach młodości. I choć nasz kurs nie 
jest zbyt intensywny, bo spotykamy się raz w tygodniu, to 
po dwóch latach nauki mogę być spokojna, że 
pozostawieni za granicą poradzą sobie w każdej 
codziennej sytuacji. Współczesność dostarcza nam 
idealnych warunków do nauki języków. Możemy 
podróżować i ćwiczyć język w praktyce lub robić to 
korzystając z nowoczesnych technologii. Wystarczą tylko 
dobre chęci, odpowiednia motywacja i po prostu 
trzeba…zacząć. 

SZYKUJE SIĘ 
ZABAWA! 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Tworogu wraz z Rada Sołecką  

Gminy Tworóg 

serdecznie zaprasza na 

BABSKI COMBER 
odbędzie się 14 listopada  

w sali widowiskowej 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

więcej informacji szukajcie na plakatach 

Pytania dotyczące zajęć
i nauki języka angielskiego  
oraz konwersacji w języku 
włoskim i hiszpańskim można 
kierować pod numer telefonu:  

531 973 126 

Lekcje odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu.  
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MAMY PERŁĘ!  

– Mniam, jakie pyszne! Skąd jest ten chleb? A gdzie są 
te Świniowice? – padały pytania, a Małgorzata Szyguła 
na każde odpowiadała z uśmiechem. Targi „Smaki 
Regionów” w Poznaniu, będące podsumowaniem  
XV Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” odbyły się 20 września. Przyniosły 
reprezentantom gminy wiele powodów do 
zadowolenia. Produkt Piekarni-Cukierni ze Świniowic – 
chleb ze słomianki pieczony w piekarnioku na liściach 
kapusty – cieszył się ogromnym zainteresowaniem,  
a co najważniejsze zdobył uznanie jury, które 
przyznało mu prestiżową nagrodę „Perłę 2015”. 

„Biletem wstępu” na ogólnokrajowe targi było zdobycie  
I miejsca podczas regionalnego finału konkursu  
w Częstochowie. Chleb ze Świniowic ogłoszono wówczas 
najsmaczniejszym na Śląsku. Wyjątkowy wypiek przypadł 
także do gustu wyrafinowanym podniebieniom w Poznaniu. 
– Czułam, że jestem w żywiole! Wśród ludzi, natłoku pytań, 
w środku pozytywnego zamieszania. To dla nas naprawdę 
wielkie wyróżnienie. Nigdy nie przypuszczałam, że 
receptura z mojego rodzinnego domu zyska takie uznanie 
– przyznaje pani Małgosia. Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego nagrodziła te dania i produkty, 
które wyróżniają się długą tradycją, są wykonywane 
niezmiennymi metodami, według przekazywanych  
z pokolenia na pokolenie przepisów. – Ważne było 
znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim 
odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” 
przemysłową żywność. Istotne także było zachęcanie 
mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także – po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – przygotowanie ich 
producentów do ubiegania się o ochronę zgodną  
z ustawodawstwem unijnym – czytamy na stronie 
internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego  
i Lokalnego.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Miano „Perły 2015” Województwa Śląskiego noszą 
zaledwie trzy produkty: tradycyjne ciasteczka cieszyńskie, 
chleb wilamowicki i chleb pieczony w piekarnioku na 
liściach kapusty Małgorzaty Szyguły ze Świniowic. 
To wielki sukces naszej piekarni. 

– Wypiek chleba w tradycyjnym piekarnioku nie jest łatwy. 
Na palcach jednej ręki można policzyć piekarzy, którzy 
potrafią to robić – przyznaje właścicielka Piekarni-Cukierni. 
– Cieszę się, że wybrałam ten zawód. Uwielbiam go! 
W dodatku mam świetną załogę. Dobrze się znamy, wiele 
razem przeszliśmy i nigdy mnie nie zawiedli. Czasami 
w życiu zdarzają się potknięcia, trudne chwile, ale ja 
wierzę, że dopóki człowiek ma pasję, znajdzie też siłę, by 
iść do przodu – mówi pełna dumy.  

W Częstochowie i Poznaniu chleb ze słomianki 
smarowano najsmaczniejszym zdaniem pani Szyguły 
masłem w okolicy. Jest to kolejny warty uwagi gminny 
produkt produkowany w jednym z  boruszowickich 
gospodarstw. – To właśnie tam, kupując masło, 
usłyszałam najlepszy komplement, jaki piekarz może sobie 
wymarzyć. Starsza pani powiedziała wtedy, że taki chleb 
jak nasz, jadła przed wieloma laty, gdy piekła go jej 
mama… Takie opinie to dla mnie najprawdziwsze perły –
mówi.  

Chleb ze słomianki jest pieczony cztery razy w tygodniu –
we wtorek, środę, piątek i sobotę. Można go 
przechowywać z powodzeniem nawet tydzień. – Nie 
wykorzystujcie do tego plastikowej torby! – przestrzega 
pani Małgosia. – Najlepszym rozwiązaniem jest lniane 
płótno – radzi. Pani Małgosia jest kategoryczną 
przeciwniczką marnotrawienia pokarmów, szczególnie 
chleba. Co zrobić z wyschniętymi kromkami? 

 

Foto. Kulinarna „Perła 2015” dla chleba ze słomianki pieczonego  
w piekarnioku na liściu kapusty. 

Foto. Swojski chleb, swojskie masło i swojskie ogórki kiszone. Proste, 
smaczne i zdrowe! Pani Małgosia uwielbia klimat przywodzący na myśl 

babciny dom.  



11 

 

– Z pewnością wszyscy pamiętają bułkę moczoną w jajku 
wymieszanym z mlekiem, która po usmażeniu jest świetną 
przekąską. Podobnie można zrobić z chlebem. W wersji na 
słono możemy w ten prosty sposób „wyczarować” 
prawdziwą ucztę. Wystarczy kromkę namoczyć  
w roztrzepanym jajku, przyprawić według uznania i smażyć 
na sklarowanym maśle po obydwu stronach do 
zrumienienia. Ja zamiast pieprzu używam imbiru, który  
świetnie rozgrzewa i ma zbawienny wpływa na trawienie. 
Taki „chlebowy” kotlet można z powodzeniem podawać  
z surówką lub np. sosem grzybowym. Idealna propozycja 
na piątkowy obiad – mówi.  

www.piekarnia-mszygula.pl 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

CZYTAJ KSIĄŻKI,  
BĘDZIESZ WIELKI!  

– Do czytania się bierz, nie trać czasu gdzieś! Biblioteka 
domem jest! – między innymi takie hasło towarzyszyły akcji 
„Uwolnij książkę – bookcrossing” zorganizowanej przez 
szkolną bibliotekę. 6 października uczniowie SP
w Tworogu odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Towarzyszyły im kolorowe transparenty i wesołe okrzyki 
promujące czytelnictwo. W rękach dzieci trzymały książki, 
które rozdawały mijanym ludziom.   
 

GMINNE PRZEDSZKOLE  
CZYTA DZIECIOM 

2 października w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” w przedszkolu w Tworogu odbyło się 
spotkanie z bibliotekarką z Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Tematem spotkania były książki edukacyjne 
dla dzieci.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
LKS ORZEŁ KOTY OTRZYMAŁ 
NOWE STROJE 

Klub piłkarski LKS Orzeł Koty zawarł z końcem 
sierpnia umowę z firmą KiK, w ramach której nowy 
partner klubu przekazał zawodnikom nieodpłatnie 
stroje do gry. 

Komplety składające się z koszulek, spodenek i getrów  
w barwach czarno-żółtych przekazała drużynie seniorów 
oraz drużynom trampkarzy firma KiK. Umowa zawarta 
została na rok, z możliwością przedłużenia. Wydarzenie 
zbiegło się z obchodami 60-lecia działalności klubu, które 
świętowali piłkarze, działacze klubu i zaproszeni goście.  

KOMUNIKAT 

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług  
w zakresie dostaw wody pitnej Zakład Usług 
Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. we wrześniu 2015 r. 
na Stacji Uzdatniania Wody w Tworogu wprowadza  
innowacyjną metodę oczyszczania sieci wodociągowej, 
likwidacji złogów korozyjnych i osadów oraz poprawy 
właściwości fizyko-chemicznych dystrybuowanej wody 
przy pomocy technologii SeaQuest. Sytuacja powyższa 
dotyczy miejscowości: Tworóg, Brynek, Nowa Wieś 
Tworoska, Koty, Koty-Wesoła. 
 
Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach 
długofalowego procesu inwestycyjnego po otrzymaniu 
aprobaty Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bytomiu. Technologia SeaQuest 
posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, a jej 
zastosowanie doprowadza do ogólnej poprawy stanu 
technicznego i sanitarnego układu dystrybucji wody 
pitnej. 
 
Równolegle z rozpoczęciem wyżej opisanych działań 
zostanie wprowadzony zwiększony monitoring jakości 
wody u odbiorców, dzięki któremu we współpracy  
z Wykonawcą usługi, firmą PROTE Technologie dla 
Środowiska Sp. z o.o. z Poznania, ZUK Tworóg Sp.  
z o.o. na bieżąco będzie optymalizował działania 
podejmowane na sieci wodociągowej, celem 
zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości.  
 
Działania powyższe mają na celu poprawę jakości 
wody oraz usunięcie osadów zalegających wewnątrz 
sieci wodociągowych. 
 

 Prezes Zarządu Adam Chmiel 

 

– Cieszymy się, że stroje trafiły w ręce tak zdolnych 
piłkarzy. Jesteśmy pewni, że zdobędą w nich jeszcze wiele 
bramek. Życzymy im dalszych sukcesów, by kolejne 
rocznice klubu przynosiły równie duże powody do 
zadowolenia. Dziękujemy jednocześnie za współpracę 
trenerom i zarządowi, z którymi prowadzimy akcję – mówi 
Mariusz Kulik, dyrektor generalny sieci KiK.  

Drużyny, trenerzy i zarząd klubu, nie ukrywają radości. Są 
przekonani, że nowe stroje przyczynią się do wielu 
wygranych!  

GRZYBOBRANIE  
Z NADLEŚNICTWEM BRYNEK 

28 września 2015 r. klasy IV SP w Tworogu wzięły udział  
w zajęciach terenowych organizowanych przez 
Nadleśnictwo Brynek. Najpierw dzieci wysłuchały prelekcji 
leśników i przedstawiciela sanepidu na temat roli  
i znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka 
oraz uczyły się rozpoznawania grzybów jadalnych  
i niejadalnych. Następnie, poznawszy zasady 
bezpiecznego zachowania w lesie, wraz z wychowawcami 
i leśnikami udały się na grzybobranie do Brynka.  

Podsumowaniem akcji było sprawdzenie i ważenie przez 
ekspertów zebranych okazów, wręczenie nagród dla 
najlepszych grzybiarzy oraz poczęstunek i wspólna 
zabawa. Cała akcja bardzo się wszystkim podobała, 
organizatorom serdecznie więc dziękujemy. 
  

AKADEMIA SENIORA 

Zapraszamy do Akademii Seniora, gdzie nie ma 
czasu na nudę! Poniżej grafik zajęć stałych:  

• Gimnastyka w środy: 

Godz. 11: 
data: 7.10, 14.10 , 4.11, 11.11, 2.12, 9.12 
Godz. 17:  
data: 21.10, 28.10, 18.11, 25.11, 16.12, 23.12 

• język niemiecki w piątki 

Godz. 17.30 – 18.30  

Zaglądajcie na stronę internetową Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu: 

www.gok-tworog.pl 
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W WOJSCE NIGDY NIE WIEJE 
NUDĄ! 

O początku roku szkolnego w Wojsce, uczniowie już 
dawno zapomnieli i pochłonięci obowiązkami, wpadli  
w szkolny rytm. Mimo tego, atrakcji we wrześniu było całe 
mnóstwo.  

Za nami już Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, w którym 
każdy mógł się sprawdzić na ile ją zna i pamięta. Była też 
coroczna wycieczka uczniów klas I-III na Wykierz, gdzie po 
długim godzinnym spacerze, dzieci mogły wyszaleć się 
grając w piłkę i podziwiać zmieniającą się na jesień 
przyrodę. Odbył się Europejski Dzień Języków, który w tym 
roku minął pod hasłem językowych łamańców. A żeby tego 
wszystkiego było mało, biblioteka zorganizowała Dzień 
głośnego czytania. By promować czytelnictwo, na 
szkolnym korytarzu ustawiono kącik czytelniczy, do 
którego każdy może zasiąść i przeczytać na przerwie 
książki przyniesione przez inne dzieci bądź nauczycieli.  
W ramach Dnia głośnego czytania, nauczyciele, a także 
rodzice czytali dzieciom książki. Usłyszeliśmy więc 
książeczkę po niemiecku – na języku niemiecki, bajkę po 
angielsku – na języku angielskim, fragmenty książek 
różnych autorów na poszczególnych przedmiotach,  
a nawet opowiadania matematyczne!  
 

 

Jest to wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Śląskiego na lata 2014-2015 z EFS. 

Projekt szkolny mieści się na Osi Priorytetu XI 
pt. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 
11.1.4. Poprawa efektów kształcenia. Zaproponowane 
przez szkołę działania opiewają na kwotę 983155,00zł! 

Szkoła czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski 
wyników oceny merytorycznej, wierząc, że uda się uzyskać 
akceptację. 

Hanna Pawełczyk 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE 

7 i 9 września w klasie IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej 
w Tworogu odbyły się warsztaty realizowane metodą 
dramy. Zajęcia miały na celu doskonalenie współpracy 
i wrażliwości na potrzeby innych. Podczas zajęć dzieci 
uczyły się budowania pozytywnych relacji oraz 
podnoszenia kompetencji społecznych. Wychowawca miał 
możliwość uczestnictwa w zajęciach, obserwacji 
uczestników oraz konsultacji ze specjalistami, co może 
pomóc w późniejszej pracy wychowawczej, a co za tym 
idzie umożliwi wczesne przeciwdziałanie zagrożeniom 
patologiami społecznymi. 

Podczas zajęć dzieci wchodziły w role, co okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Wszystkie dzieci były bardzo 
zadowolone i z uczestnictwa w zajęciach czerpały dużą 
przyjemność.  

Zajęcia zorganizowane były przez psychologa szkolnego, 
prowadzone przez zewnętrznych trenerów, 
a sfinansowane za pomocą środków z Gminnej Komisji 
Przeciwalkoholowej. 

Psycholog szkolny Bożena Dramska-Jańczuk

TWOROŻANIE ROZPOCZYNAJĄ 
SEZON WYSTĘPÓW 

Po wakacyjnej przerwie zespół „Tworożanie” wraca na 
scenę! 15 września na zaproszenie Chorzowskiego 
Centrum Kultury, wyjechał na występ do Chorzowa, 
uświetniając otwarcie II edycji programu "Godomy po 
ślonsku". Występ był bardzo udany.  

Tańce i śpiew w wykonaniu zespołu oczarowały licznie 
zgromadzoną publiczność. Były owacje, oklaski i wspólny 
śpiew. 

Młodym artystom życzymy wielu dalszych sukcesów, 
wszak ich sukces to najlepsza promocja naszej szkoły, 
gminy, powiatu.  

Hanna Pawełczyk 

 

Dzieje się więc w naszej Wojsce dzieje, a to jeszcze nie 
wszystko, gdyż w szkole ruszyła cała gama kół 
zainteresowań, na które nasi uczniowie uczęszczają  
z wielką chęcią. 
 

Hanna Blacha   

PROJEKT KONKURSOWY 
"MŁODZI PASJONACI" 
FINANSOWANY Z ŚRODKÓW EFS 

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tworogu są 
pełni nadziei, że złożony przez Urząd Gminy Tworóg 
wniosek, którego ostatecznym beneficjentem jest szkoła, 
jest po pozytywnej ocenie formalnej.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



14 

 

FUNDUSZ SOŁECKI –  
ZAPADŁY DECYZJE  

Wrzesień upłynął pod znakiem funduszu sołeckiego. Za 
nami cykl zebrań wiejskich, których głównym celem było 
wyłonienie potrzeb i ustalenie na co w 2016 r. zostanie 
przeznaczony fundusz. Sołectwa podeszły do tematu  
z rozsądkiem i zrozumieniem społecznych oczekiwań.  

Jak zawsze lista potrzeb była długa. Mieszkańcy biorący 
udział w głosowaniu nie mieli łatwego zadania.  
W przyszłym roku sołectwa część pieniędzy przeznaczą 
m.in. na tablice informacyjne (modernizacje, zakup, 
montaż), prace porządkowe, działalność kulturalną, 
charytatywną, imprezy integracyjne, na inwestycje oraz 
wsparcie miejscowych organizacji i stowarzyszeń.  

Na uwagę i uznanie zasługują zdaniem wicewójta, 
Klaudiusza Wiedera Brynek, Nowa Wieś Tworoska  
i Tworóg. Te sołectwa przekazały część funduszu Szkole 
Podstawowej w Tworogu na rozbudowę świetlicy  
i adaptację strychu na bibliotekę szkolną. – Należy im się 
wielki szacunek. Mieszkańcy tych sołectw potrafili się 
wznieść ponad własne potrzeby i zrezygnować   
z niektórych na rzecz podstawówki. Nie jest to pierwszy 
raz, kiedy sołectwa z wielką wyrozumiałością odpowiadają 
na zgłaszane problemy. Uważam, że to świadczy  
o dojrzałości tych społeczeństw – mówi Klaudiusz Wieder.  

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

TRENING POD CHMURKĄ? 
W KOTACH TO MOŻLIWE 

W zdrowym ciele, zdrowy duch! W myśl tego powiedzenia 
mieszkańcy Kotów mogą teraz trenować na świeżym 
powietrzu, korzystając z wciąż dobrej pogody. W niedzielę 
4 października w sołectwie odbyło się uroczyste otwarcie 
i poświęcenie siłowni napowietrznej usytuowanej obok 
przedszkola. Siłownia powstała ze środków na rzecz 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Jej celem jest 
stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego 
czasu, a przez to odciągnięcie, głównie młodzieży, od 
uzależnień.  

W uroczystości brali udział wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź, 
ks. Marcin Kwoczała, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
Katarzyna Kryszkiewicz, sołtys sołectwa Koty Adam 
Wandzik oraz licznie przybyli mieszkańcy. Po poświęceniu 
i otwarciu siłowni każdy mógł chwilę poćwiczyć. Następnie 
odbyła się mała integracja mieszkańców sołectwa przy 
kawie i ciastku. 

– Dziękuję władzom gminy i dyrekcji GOPS-u za to, że 
inwestycja powstała w naszej wiosce. Życzę wszystkim 
mieszkańcom satysfakcji z ćwiczeń na siłowni, 
a niezdecydowanych zapraszam do sprawdzenia swoich 
sił na nowych urządzeniach – mówi sołtys, Adam Wandzik. 

 

PODZIĘKOWANIA 

W imieniu dzieci i rodziców składamy serdeczne 
podziękowania Radom Sołeckim z Tworoga, Nowej 
Wsi Tworoskiej i Brynka, które z funduszu sołeckiego 
przekazały pieniądze na adaptację szkolnego strychu 
na bibliotekę.  

Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej w Tworogu 

Foto. W Połomii trwa budowa remizy strażackiej. W 2016 r. część 
funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona na kontynuację prac. 

Ochotnicza Straż Pożarna od dawna walczy o swój kąt.  
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R            E            K            L            A            M            A 

Zajęcia ruszą po zebraniu grupy. Zapisy w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu lub pod numerami  

tel.: 32 450 81 34 oraz 512 950 842 


