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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

KALWARIA 

Na wzgórzu jesiennie zadumanym 
W złotym deszczu wiekowej dębiny  

   Stoją kapliczki… 

Kapliczki… Kapliczki… Kapliczki… 
 

Udręczony Jezus,  
Bolesna Maryja,  
chełpliwi żołdacy,  

gawiedź bezwstydnie szydząca  

Kapliczki… Kapliczki… Kapliczki… 
 

Szlak męki i poniżenia 
Szlak oddania i miłości 
Szlak bólu i rozpaczy  

Szlak hańby i brudu sumienia 

Kapliczki… Kapliczki… Kapliczki… 

Kamienne, nieme figury krzyczą: 
Po co? Dlaczego? 

Dlaczego człowieku przez wieki  
dręczysz, opluwasz, krzyżujesz  

drugiego człowieka?  
 

Barbara Izworska  
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Jesteśmy z Wami już osiem lat! Dziękujemy wam za 
zaufanie, wasze listy, uwagi, konstruktywną krytykę 
i pomysły, którymi się dzielicie. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli być w waszych domach jeszcze wiele lat. 
A dziękując za ten rok, dołączamy do każdego 
egzemplarza torbę z logo.  

Mamy nadzieję, że znajdziecie chwilę na lekturę gazety, bo 
w marcowym numerze znajdziecie sporo ciekawych 
informacji.  Nie zabraknie karnawałowych wspomnień, ale 
też tekstów poświęconych naszej historii. Będzie 
o kapliczkach, zegarze z kościelnej wieży i seniorach, dla 
których nie istnieje słowo „nuda”.  

Życzymy wam ciepłych i pełnych refleksji Świąt 
Wielkanocnych. Czasu dla rodziny i wytchnienia od 
codziennych obowiązków. Do zobaczenia w kwietniu! 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Nauczyciele placówek oświatowych Gminy Tworóg 

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 
BERY, CZYLI OSTATNIA OKAZJA 
DO SZALEŃSTW! 

Okres szaleństw, hucznych zabaw, wygłupów i psot 
dobiegł końca. Najwyraźniejszym tego sygnałem były 
jak co roku barwne grupy przebierańców wodzące 
Bera. Towarzystwo wyszło na ulice Wojski i Połomii  
w ostatnią sobotę karnawału (6 lutego). W grupach 
najważniejszą postacią były słomiane niedźwiedzie 
nazywane berami, którym kroku dotrzymywały m.in. 
weseli muzykanci, baby, policjanci, myśliwi  
i poganiacze. Trzeba przyznać, że w tym wyborowym, 
kolorowym i głośnym towarzystwie na słowo uznania 
zasługują Baby obficie obdarzone przez naturę… 
poczuciem humoru. Baby chętnie zapraszały 
gospodarzy do tańca, zagadywały, żartowały  
i rozśmieszały, nie odmawiając oczywiście przyjęcia 
drobnych datków w postaci jajek, pieniędzy, czy 
poczęstunku.  

Niedźwiedź w tradycji ludowej uosabia wszelkie zło, jakie 
spotyka człowieka, z tego też powodu wodzenie kończy się 
dla niego symboliczną śmiercią. Nim jednak do tego 
dojdzie, każda gospodyni domu powinna zatańczyć  
z niedźwiedziem (na szczęście), a gospodarz złożyć datek. 
W międzyczasie diabeł płata figle – smaruje domowników 
sadzą, zaś policjant wlepia przejezdnym „mandaty”. Cała 
grupa zaprasza też napotykanych ludzi na zabawę 
ostatkową, podczas której rytuał zostaje zakończony,  
a karnawał pożegnany.  

Wielu wróży tej wiekowej tradycji naturalną śmierć. 
Tymczasem grupy z obydwu sołectw są żywym dowodem
na to, że młode pokolenie jest w stanie udźwignąć na 
swoich barkach odpowiedzialność za przetrwanie obrzędu. 

Wojska 

Pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy z aparatem była 
Wojska. Ku naszemu zaskoczeniu zastaliśmy tam nie 
jedną grupę wodzących, a dwie – starszą i młodszą!  

– Przygotowania pochłonęły sporo czasu. W tym roku 
musieliśmy nakręcić słomianych powróseł na dwa 
niedźwiedzie. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie 
i chęć udziału w tradycji młodych chłopców, którzy sami 
chcieli wziąć udział w wodzeniu niedźwiedzia (tzw. 
„Berach”) co bardzo cieszy mieszkańców wsi Wojska –
mówi Marek Pierończyk, który co roku uczestniczy 
w zabawie. Organizacją Berów zajęli się tradycyjnie 
strażacy (z pomocą mieszkańców), którzy użyli pięć kostek 
wyselekcjonowanej słomy żytniej na jednego niedźwiedzia.
Przygotowania trwały 5 dni (godziny popołudniowe) 
w garażu remizy OSP Wojska. Samo ubieranie 
niedźwiedzi odbywało się od wczesnych godzin porannych 
– od godziny 4:30 do 10:00! – Młodzi chłopcy spisali się 
wzorowo, byli  bardzo zadowoleni i wyrazili chęć 
uczestnictwa w podtrzymywaniu tradycji w przyszłym roku
– zapewnia nasz rozmówca.  

Po odwiedzeniu domostw, grupy zeszły się na wieczornej 
zabawie w Barze Myśliwskim w Wojsce. – Po raz pierwszy 
w historii (od około 80 lat tradycji) zmieniono termin 
Wodzenia Niedźwiedzia z poniedziałku na sobotę, aby 
mieszkańcy, którzy są dla nas najważniejsi, mogli 
swobodniej odpocząć po nocnej zabawie, co również 
przyczyniło się do zwiększenia frekwencji – mówią 
organizatorzy. Zabawę ostatkową zorganizowała Rada 
Sołecka, GOK i Bar Myśliwski. Jak co roku najciekawsze 
przebrania karnawałowe zostały nagrodzone.  

Foto. Grupa starszych: Niedźwiedź – Marcin Żyta; Poganiacz – Wojciech 
Lachowicz;  Policjant – Daniel Popielarz; Baba – Dawid Szczepanik; 
Akordeon – Marian Pelka; Bębnista – Marek Pierończyk; Diabelskie 
Skrzypce – Adam Pogrzeba; Myśliwy – Marcin Król. Grupa młodych: 
Niedźwiedź – Patryk Kałuża; Poganiacz – Bartek Pigulla; Policjant – 
Szymon Szczurek; Baba – Jacek Sobel; Akordeon – Daniel Dressler; 
Diabelskie Skrzypce – Dawid Janoszka; Myśliwy – Patryk Neuman. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

W Połomii chętnych do odwiedzania gospodarstw  
w barwnych przebraniach przybywa z roku na rok. Jak 
zaznacza sołtys, grupa składa się z osób dojrzałych, ale 
też bardzo młodych. Każdy w równym stopniu chce 
przyczynić się do zachowania tradycji.  

Dodajmy, że poza postaciami tradycyjnymi takimi jak Ber, 
Poganiacz, Baba czy Myśliwy, w korowodzie z Połomii 
pojawiły się postacie humorystycznie nawiązujące do 
współczesności np. Uchodźca. Po odwiedzeniu domostw 
czternastoosobowa grupa wróciła do świetlicy wiejskiej, 
gdzie odbyły się ostatki. – Zabawa była świetna! Z każdym 
rokiem atmosfera jest lepsza i przychodzi więcej osób. 

 

 W tym roku mieliśmy rekordową ilość przebierańców, 
a uchodźca robił furorę! – przyznaje sołtys.  

Więcej zdjęć znajdziecie na www.twg-kurier.pl 

SALA BALOWA 

W okresie karnawału Klub Sportowy LKS Orzeł Koty 
zasłużył na miano pełnoprawnej sali balowej, zaś 
dzieci z zajęć opiekuńczo-wychowawczych pokazały, 
że mają wielki apetyt na zabawę!    

Pod koniec stycznia w Kotach zorganizowano bal 
karnawałowy. – Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez 
nasze dzieci. Tego dnia sala w Klubie sportowym zamieniła 
się w salę balową, a  wystrój wprowadził nas wszystkich 
w wesoły nastrój. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, 
wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy 
przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie, a pani 
animator, której składamy serdeczne podziękowania, 
urozmaicała bal ciekawymi konkursami i zabawami –
relacjonują organizatorzy. 4 lutego uczestnicy zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych obchodziły Tłusty Czwartek. 
– W tym dniu każde dziecko miało okazję przygotować 
ciasto drożdżowe, następnie uformować pączki, a po 
usmażeniu własnoręcznie je udekorować i oczywiście... 
zjeść. Zabawy było co nie miara! – mówią opiekunowie. 

Bale karnawałowe tradycyjnie odbyły się także w gminnych 
przedszkolach. Poniżej zdjęcie prawdziwych księżniczek 
z Tworoga (więcej na profilu facebookowym placówki). 

Foto. A oto rozbrykana ekipa z Połomii: Ber - Łukasz Piejek; Poganiacz - 
Janusz Paś; Policjant - Rafał Sowa; Uchodźca - Krzysztof Ogłaza; Baba - 
Michał Szotek, Diabeł - Tomasz Drzensla; Wojskowy - Marcin Grzesiek; 

Strażak - Mateusz Ziaja; Ksiądz - Damian Spindel; Myśliwy - Martin 
Szczygieł; Muzykanci: Ireneusz Wons, Kamil Zakrzewski, Jan Krok  

i Mirosław Dziambor. 

Połomia 

Naszym kolejnym przystankiem była Połomia. Przy 
świetlicy wiejskiej czekał na nas sołtys Stefan Paś 
uzbrojony w profesjonalną krótkofalówkę, dzięki której  
w mgnieniu oka odnaleźliśmy wesołą grupę.    
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KURIER HOBBYSTA 

KWIETNIOWY DZIEŃ KOBIET 

Akademia Seniora zaprasza na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet (przeniesione z 11 marca) pt. „Portret Kobiety”. 
W programie wykład Jolanty Warzechy poświęcony 
malarce i wyjątkowej kobiecie – Fridzie Kahlo 
oraz warsztaty plastyczne.  

 WALENTYNKI Z LIZAKAMI  

Seniorzy z Tworoga nie mają wątpliwości, że miłość 
jest potrzebna wszystkim w równym stopniu, bez 
względu na wiek. – Nam też należą się walentynki,  
a co! – stwierdzili członkowie Akademii Seniora  
i zabrali się za organizację popołudnia pełnego 
serdecznych uczuć. Spotkali się 11 lutego. 

Spotkanie rozpoczęła Barbara Izworska takimi oto słowy: 

Słyszałam kiedyś od kogoś,  
że dziadkom kochać się już nie przystoi 

że lepiej niech się skupią na tym – co ich boli 
Niech u lekarza w poczekalni siedzą  

Modlą się i na śniadanie mleczne zupy jedzą. 

A ja mu na to: Każdemu wolno kochać!  
– tak śpiewa Fogg i każda w demokracji głosi konstytucja 

więc jeśli tego nam zabroni  
jakaś ważna persona albo instytucja  

to się wkurzymy jak wczoraj kupcy a jutro górnicy 
i w walentynki z lizakami zrobimy  

demonstrację na głównej Tworoga ulicy. 

Recytacja żartobliwego wiersza autorstwa pani Barbary 
zakończyła się solidarnym gestem. Wszyscy obecni 
podnieśli w górę czerwone lizaki w kształcie serca 
manifestując swoje prawo do miłości (zdj. powyżej). 
Słowem – jeżeli jest jeszcze ktoś, kto sądzi, że w pewnym 
wieku nie wypada, po tym popołudniu z pewnością zmienił 
zdanie. W drugiej części walentynkowego popołudnia, 
mistrz fryzjerstwa Maria Lorenc z Zakładu Fryzjerskiego  
w Tworogu opowiadała o historii fryzjerstwa na przestrzeni 
wieków. Po ciekawym wykładzie, seniorzy dowiedzieli się 
jak pielęgnować włosy osób starszych oraz jak uczesać 
wnuczkę, wykorzystując modne sploty, by poczuła się jak 
prawdziwa księżniczka! Ostatnią atrakcją była projekcja 
francuskiej komedii – „Jeszcze dalej niż północ!”, zaś 
przysłowiową kropką nad „i” były walentynkowe słodkości 
w wykonaniu artystki cukierniczej aktywnie działającej  
w szeregach Akademii – Brygidy Rekus.   

 

Foto. Wykładowi poświęconemu historii fryzjerstwa towarzyszyły slajdy 
przedstawiające fryzury modnych dam z różnych epok oraz pokaz 
uczesań idealnych dla wnuczek. Aktywne babcie z przyjemnością 

skorzystały z możliwości sprawdzenia się w roli kreatorki stylowej fryzury. 

 

ZAPRASZAMY 

1 kwietnia 

godz. 17 

GOK  
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KURIER KULTURALNIE 
KRÓTKI ZARYS HISTORII 
PARAFII WIELOWIEŚ 

Ksiądz Stefan Łysik urodził się 29 sierpnia 1908 r.  
w Boruszowicach, należących wówczas, jak cały 
Górny Śląsk, do Cesarstwa Niemieckiego. Kapelan 
zmarł 27 kwietnia 1978 r. w Świerklańcu, ale pamięć  
o nim jest wciąż żywa. Ten doceniony naukowiec  
o zainteresowaniach historycznych, językoznawczych, 
kulturoznawczych, etnologicznych i etnograficznych 
pozostawił po sobie opracowanie dziejów parafii 
w Kotach, polskich metryk z parafii Kopienica, zarysu 
historii parafii św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja 
w Nysie-Średniej Wsi i Wielowsi, którą w aspekcie 
terytorialnym, administracyjno-kościelnym 
i historycznym wiele łączy z jego ojczystymi stronami. 
Niedawno wydano w formie ebooka tekst o. Stefana 
Łysika – „Krótki zarys historii parafii Wielowieś, pow. 
Gliwice”.  

Opublikowanie tekstu jest ważne nie tylko dla historii 
parafii wielowiejskiej, ale także dla samej miejscowości, bo 
jest jak dotąd jedynym opracowaniem początków  
i wczesnych dziejów parafii wielowiejskiej opartym na 
źródłach. Wszystkie późniejsze prace o Wielowsi we 
fragmentach traktujących o historii parafii i kościoła  
w Wielowsi powołują się na ten właśnie szkic ks. Łysika.  

Kapliczka znajdująca się w Tworogu przy zakręcie 
w kierunku Kotów pochodzi z końca XVIII w. Jest to 
murowana otynkowana, słupowa, dwukondygnacyjna 
budowla fundacji Jana Nepomucena de Bally. W części 
górnej – półkolista wnęka z figurką Chrystusa. We wnęce 
figura świętego. Szczyt wydzielony gzymsem, daszek 
dwuspadowy, kryty dachówką (opis na podstawie artykułu 
Edwarda Wieczorka, „Święty Jan Nepomucen na Ziemi 
Tarnogórskiej”). 

Kapliczka dwukrotnie padła ofiarą złodziei. Kilkanaście lat 
temu skradziono bezcenną drewnianą polichromowaną
rzeźbę Świętego. Nigdy nie odzyskano zabytku, a gmina 
kupiła gipsową replikę. Druga kradzież miała miejsce 
wiosną 2008 r. Władze naszej gminy postanowiły wówczas 
zastąpić drewniany płotek stalowymi kratami 
i zainwestować w kolejną replikę (zakupioną 
w Częstochowie). Przy okazji remontu kapliczki, 
uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
budowlę odświeżono i pomalowano. Powyżej zdjęcie 
sprzed drugiej kradzieży (po lewej)  oraz aktualne.  

„Krótki zarys…” w formacie PDF i ePUB można pobrać 
ze strony www.pracowniacalamus.pl  

Zainteresowanych odsyłamy także do naszej strony 
internetowej www.twg-kurier.pl – znajdziecie tam artykuł 
poświęcony kapłanowi (dział „Archiwum”, nr Nr 15 „TWG 
Kuriera” z 11.05.2009 r.). 

 

SZLAKIEM KAPLICZEK  
I PRZYDROŻNYCH KRZYŻY CZ. II 

Kapliczka znajdująca się przy kościele parafialnym 
w Tworogu opisywana w poprzednim numerze „TWG 
Kuriera” zainteresowała naszych czytelników, którzy 
postanowili udostępnić nam kolekcję miesięczników 
„Antoniczek” wydawanych w przeszłości przez 
tworogowską parafię. W wydaniu z 27.07.2008 r. nasi 
czytelnicy odnaleźli artykuł zatytułowany „Pomniki 
sakralnej kultury”. Oto jego fragment nawiązujący do 
opisywanej przez nas kapliczki: Figury św. Jana 
Nepomucena były stawiane blisko klasztorów i kościołów 
(…) Także w naszej parafii znajdują się kapliczki 
poświęcone Janowi Nepomucenowi – pierwsza z nich stoi 
przy kościele, co symbolizuje opiekę świętego nad naszym 
kościołem, druga – najbardziej popularna, znajduje się 
przy rozwidleniu dróg do Lublińca i Krupskiego Młyna (…).  

Foto. Ks. Łysik był skromnym człowiekiem i wybitnym naukowcem. Dziś 
jego tekst dotyczący historii parafii w Wielowsi jest w zasięgu ręki. 

Zachęcamy do lektury. 
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Powyższe zdjęcie przedstawiające pamiątkę zrobiliśmy  
w domu Łucji Wons z Wesołej. Jej babcia Maria Mallek 
była jedną z parafianek, które wsparły inicjatywę 
proboszcza. Rodzina z wielką dbałością pielęgnuje 
pamiątkę, która do dzisiaj zdobi ścianę.    

Obok prezentujemy Powiększoną fotografię kościoła 
sprzed niemal stu lat oraz aktualne zdjęcie wykonane 
mniej więcej z tego samego miejsca. Zwróćcie uwagę na 
stary mur kościelny. Dziś w tym miejscu już go nie ma. 
Został częściowo rozebrano, by powiększyć cmentarz. 
Odzyskane w ten sposób kamienie wykorzystano podczas 
budowy fundamentu probostwa.   

 

HISTORIA PEWNEGO ZEGARA 

Parafia Koty została erygowana i wydzielona z parafii 
Wielowieś 13 czerwca 1687 roku dzięki staraniom 
hrabiego Jana Franciszka Juliusza de Verdugo, 
pana majoratu tworogowskiego. We wsi stał wówczas 
dawny, drewniany kościół. Obecny kościół 
wybudowano w latach 1714–15 na polecenie hrabiego 
Jana Leopolda de Verdugo (syna Jana Franciszka). 
Kościół poświęcono w 1718 r. W latach 1823 i 1908 
przeprowadzono gruntowny remont, w wyniku którego 
kościół osiągnął obecny wygląd. Na wieży brakowało 
jednak zegara…  

Nie było go jeszcze w 1930 r., kiedy ks. Otto Rathai 
otrzymał nominację na proboszcza w parafii. Nowy 
proboszcz postanowił z pomocą parafian zebrać fundusze 
na zakup i montaż zegara. Przygotował pamiątkę złożoną 
z trzech zdjęć. Widnieją na niej: portret proboszcza oraz 
dwa wizerunki kościoła. Pamiątka powstała 
prawdopodobnie w 1932 r. Datki z jej sprzedaży miały 
pomóc w  zakupie zegara. Dodatkowo ksiądz aktywizował 
młodych parafian, z którymi przygotowywał mini-spektakle 
teatralne. Oczywiście widowiska były obiletowane (zdobyte 
pieniądze przekazywano na wiadomy cel), a młodzież 
grywała w nich społecznie. Wkrótce na kościelnej wieży 
zawisł zegar, który możemy oglądać do dzisiaj. 

Foto. Powyżej kościół widoczny na pamiątce przygotowanej przez 
proboszcza. Widać nieistniejący już w tym miejscu  mur oraz wieżę 

kościelną bez zegara. Poniżej zdjęcie współczesne. W miejscu muru 
mamy dziś cmentarz, zaś na wieży wisi zegar. 

„ŻEBY WIOSNA BYŁA  
W SERCU KAŻDEGO DZIECKA” 

Jak co roku Szkoła Podstawowa i Gminne Przedszkole  
w Tworogu pragną uroczyście powitać wiosnę.  
Cieszymy się, że już po raz trzeci stajemy się 
inicjatorami akcji  „Żeby wiosna była w sercu każdego 
dziecka”, mającej na celu niesienie radości najbardziej 
potrzebującym dzieciom. Tym razem  pragniemy 
pomóc dzieciom z Domu Małego Dziecka  
w Wałbrzychu.  

Szczególnie prosimy o przynoszenie środków 
czystości (proszki do prania, płyny do płukania 
tkanin dla dzieci, pampersy), sprzęt sportowy oraz 
artykuły plastyczne. Akcję pragniemy zakończyć 
21.03.2016 r., by następnie móc przekazać 
uzbierane dary dzieciom z Domu Dziecka.  Liczymy 
na Państwa wsparcie.  

Pamiętajmy, że nawet najmniejszy gest może być dla 
drugich powodem wielkiej radości, a dla naszych dzieci 
lekcją miłości i pokory. Za zrozumienie i poparcie 
naszej akcji z góry dziękujemy.  

 Nauczyciele i uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Tworogu 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

 

To wyjątkowe wydarzenie zmuszające do wsłuchania się 
w słowa, które odpowiednio zestawione potrafią opowiadać 
najpiękniejsze historie, po raz kolejny udowodniło, że 
młode pokolenie jest wrażliwe i utalentowane. Na zdj. 
powyżej najmłodsi uczestnicy (zdj. wykonał i udostępnił 
Michał Gowin).  

W grupie najmłodszej recytowali uczniowie szkół 
podstawowych z klas I-III. Dzieci reprezentowały szkoły 
z Tworoga, Boruszowic, Wojski, Radzionkowa, Glinicy, 
Potępy i Piekar Śląskich. – Były nowe tytuły, nowi autorzy, 
nieraz trudne teksty nawiązujące do współczesności. 
Dzieci były dobrze przygotowane i mimo wysoko 
postawionej poprzeczki poradziły sobie doskonale – mówi 
członek jury, Renata Kościelny z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu. Grupę młodszą tworzyło 
28 uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z Lublińca, 
Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Tworoga, Wojski, 
Boruszowic i Nakła Śląskiego. Na koniec zaprezentowali 
się gimnazjaliści z Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Nakła 
Śląskiego, Piekar Śląskich i Brynka.  
 
Jury przyznało następujące nagrody: 

I grupa wiekowa (klasy I-III szkół podstawowych): 
I miejsce: Julia Ignasiak ze Szkoły Podstawowej w 
Tworogu 
I miejsce: Amelia Poloczek ze Szkoły Podstawowej w 
Tworogu 
I miejsce: Emilia Szyguła ze Szkoły Podstawowej w 
Tworogu 
II miejsce: Matylda Gembczyk z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach 
II miejsce: Kamil Grobner ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Radzionkowie 
III miejsce: Maryla Falińska Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Tarnowskich Górach 
III miejsce: Natalia Burzyk z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ciasnej  

II grupa wiekowa (klasy IV-VI szkół podstawowych): 
I miejsce: Adam Gruszka ze Szkoły Podstawowej w 
Boruszowicach 
II miejsce: Weronika Supel ze Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Tarnowskich Górach 
III miejsce: Zofia Kocik ze Szkoły Podstawowej nr 15 w 
Tarnowskich Górach  
III miejsce: Nadia Miś ze Szkoły Podstawowej im. Kai 
Mireckiej w Nakle Śląskim 

 

MAMY DOTACJĘ NA ZIELONĄ 
PRACOWNIĘ! 

Szkoła Podstawowa w Tworogu przymierza się do 
wprowadzenia metody Montessori. – Musimy się rozwijać  
i iść z duchem czasu, szukać alternatywnych metod 
dydaktycznych – mówi dyrektor szkoły, Małgorzata Ziaja. 
Jest to z pewnością czasochłonne wyzwanie, które 
wymaga od nauczycieli zaangażowania i chęci 
samodoskonalenia. Będą musieli przejść szkolenia i starać 
się o odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Dyrektorka nie 
ma jednak wątpliwości, że z jej załogą szkoła da radę. – 
Bo nam się po prostu chce… – stwierdza z przekonaniem.    

Metoda Montessori mówi m.in., że otoczenie dziecka musi 
wspierać swobodną pracę z wybranymi przez nie 
materiałami. Dzieci mają bowiem naturalną chęć uczenia 
się. Zdobywanie wiedzy i umiejętności nie męczy ich, jest 
raczej formą osiągania spełnienia i radości. Żeby jednak 
nie zaburzyć wrodzonej potrzeby sięgania po to, co nowe, 
dziecko powinno pracować w zgodzie z indywidualnymi 
predyspozycjami. Rola nauczyciela jest tu kluczowa. To on 
wspiera ten rozwój wskazuje kierunek, prowadzi dziecko 
we właściwym kierunku.  

Niedawno Podstawówka z Tworoga znalazła się w gronie  
z 24 szkół z województwa śląskiego, które zostały  
finalistami pierwszej edycji konkursu pn. „Zielona 
Pracownia" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Jego przedmiotem było utworzenie 
ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych czy 
geologicznych. Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę 
przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni, 
jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz 
innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Istotnym 
kryterium wyboru była różnorodność pomocy 
dydaktycznych, multimedialnych oraz wyposażenia. 
Komisja konkursowa oceniała również dostosowanie do 
grup wiekowych i wykorzystanie pracowni przez jak 
największą liczbę uczniów.  

Projekt idealnie wpisuje się w założenia metody 
Montessori. Sala zostanie kompleksowo wyremontowana  
i doposażona w nowy sprzęt taki jak tablice, mikroskopy, 
materiały dydaktyczne, nowe meble. Zostanie stworzona 
przestrzeń sprzyjająca pobudzaniu i rozwijaniu 
zainteresowań i wiedzy. Ponadto placówka, która od lat 
angażuje się w działania proekologiczne i ma w tym 
zakresie duże doświadczenie, zyska pracownie  
z prawdziwego zdarzenia, w której będzie można 
prowadzić działania warsztatowe i laboratoryjne. Nauka 
będzie mieć charakter doświadczalny, nie wirtualny. Eko-
pracownia ma być gotowa 1 września.  

ŚWIĘTO POEZJI W BRYNKU 

10 lutego w Gimnazjum w Brynku przeprowadzono  
w ramach III Święta Poezji XVI Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Wzięło  
w nim udział 76 recytatorów z kilku powiatów.   
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III grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum): 
I miejsce: nie przyznano 
II miejsce: Bartosz Niewiadomski z Gimnazjum im. Ojca 
Wrodarczyka w Radzionkowie 
III miejsce: Małgorzata Binek z Publicznego Gimnazjum nr 
3 w Tarnowskich Górach 
III miejsce: Karolina Gonet z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Tarnowskich  

Organizatorzy – nauczyciele języka polskiego  
w Gimnazjum w Brynku – dziękują wszystkim uczestnikom 
za poetycką ucztę i już dziś zapraszają na kolejną edycję 
konkursu.  

KOLEJNY SUKCES! 

Uczennica kl. III  SP w Tworogu – Emilia Szyguła –  pod 
kierunkiem K. Mika  odniosła kolejny sukces. Tym razem 
zdobyła III miejsce na etapie powiatowym  
w  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Gratulujemy!  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

DZIECI! ĆWICZCIE W GOK-u!  

Ciężkie tornistry, granie w gry komputerowe, siedzenie 
przed telewizorem – to recepta na złą postawę i problemy 
z kręgosłupem. Nie czekajcie na kłopoty, zaufajcie 
instruktorce tańca z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
– Patrycji Jaruszowiec, która zaproponowała rozszerzenie 
oferty dla dzieci o ćwiczenia rozciągające z elementami 
baletu. Jest to propozycja dla dzieci w wieku od 6 lat. Taka 
forma aktywności jest nie tylko sposobem na zdrowy relaks 
dla waszych pociech, ale przede wszystkim jest treningiem 
dobrych nawyków, które zaowocują zdrowym i prostym 
kręgosłupem.  

NOWA PROPOZYCJA OBOWIĄZUJE   
OD PONIEDZIAŁKU 14 MARCA GODZ. 17:30  

PRZYJDŹCIE I DOWIEDZCIE SIĘ WIĘCEJ! 

Zwracamy także waszą uwagę na zmiany w grafiku 
bezpłatnego kółka tanecznego. Szczegóły na poniższym 
plakacie. Bieżące informacje dotyczące aktualnej oferty 
jak zawsze na stronie www.gok-tworog.pl 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
 KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ – 
BY BYŁO BEZPIECZNIEJ 

W całym kraju trwają konsultacje społeczne na temat 
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” – 
nowego narzędzia współpracy policji i społeczeństwa 
o zasięgu ogólnokrajowym.  O tym jak mapa powinna 
wyglądać, jakie zjawisko uwzględniać i przede 
wszystkim jakie są oczekiwania mieszkańców wobec 
policji rozmawiano 8 lutego w Tworogu i Krupskim 
Młynie. Spotkanie zorganizował Komendant 
Komisariatu Policji w Tworogu, nadkom. Robert 
Paruch. 

Każdy z nas zapytany czy czuje się bezpiecznie (na ulicy, 
w swojej miejscowości, w pracy, czy podróży) odpowie 
inaczej. Nasze odczucia są bowiem zbudowane  
z indywidualnych doświadczeń i przeżyć. Ale z jednym 
wszyscy się zgodzą. Każdy z nas w sytuacji zagrożenia 
chce i potrzebuje być zauważony. Chce poczuć, że jest  
w stanie zareagować i jego głos nie trafi w próżnię. Policja, 
jak zauważył podkom. Piotr Skolik podczas konsultacji, 
chce być otwarta na sygnały płynące z otoczenia, a mapa 
ma być jedną z form zmniejszenia dystansu pomiędzy 
Policją a społeczeństwem, któremu przecież służy.  

W 2015 roku w powiecie tarnogórskim wszczęto ogółem 
2778 postępowań przygotowawczych o przestępstwa 
ogółem, tj. mniej o 187 niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Wskaźnik wykrycia odnotowano na poziomie 
68,1 %. W kategorii przestępstw o charakterze 
kryminalnym wszczęto mniej o ok. 5,6 % postępowań 
przygotowawczych, co w liczbach bezwzględnych daje 
różnicę 108 zdarzeń. Wskaźnik wykrycia wyniósł 57,7 %... 
Statystyki są potrzebne i wiele mówią, ale nie każdemu. 
Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że forma prezentowania 
treści jest równie istotna jak sama treść. Nowe rozwiązanie 
informatyczne ma być także nową formą prezentowania 
informacji w sposób przystępny dla ogółu. Z założenia 
mapa ma być kolejnym kanałem komunikacji, a jej 
współtwórcami – każdy z nas. To właśnie powszechny 
dostęp do niej (w sieci internetowej) i prosty sposób 
prezentacji treści mają stworzyć warunki do budowania 
dobrych relacji pomiędzy Policją a mieszkańcami. Niestety 
w Polsce wciąż pokutuje przeświadczenie jeszcze  
z czasów PRL, że każdy współpracujący z mundurowymi 
to kapuś i donosiciel. Tymczasem nasz głos i indywidualne 
opinie są koniecznym elementem do stworzenia 
rzeczywistej mapy bezpieczeństwa. Podsumowując, do 
głównych założeń idei tworzenia mapy należą: aktywizacja 
społeczności lokalnych w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; odzwierciedlenie 
zagrożeń już dostrzeżonych i zarejestrowanych przez 
służby; wskazywanie zagrożeń dostrzeżonych przez 
obywateli; prognozowanie zagrożeń; ocena i optymalizacja 
dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym 
Policji; umożliwienie „weryfikacji” publikowanych przez 
ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia  
bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi 
Policji. 

W konsultacjach społecznych w Tworogu wzięli udział 
przedstawiciele mieszkańców – samorządowcy, Lasów 
Państwowych, Straży Pożarnej, Kolei i opieki społecznej. 
Każdy z obecnych miał inne odczucia i uwagi. Pojawiły się 
także obawy, że mapa  może wywołać efekt odwrotny do 
zamierzonego, eskalując pewne zjawiska, a co za tym 
idzie strach zamiast poczucia bezpieczeństwa. Inni jednak 
zwrócili uwagę, że dzięki mapie łatwiej będzie dostrzec 
problemy i skuteczniej pomagać. Konkluzją konsultacji było 
stwierdzenie, że bezpośredniego kontaktu z policją nic nie 
zastąpi, ale też nie taka ma być rola mapy. Mapa ma być 
narzędziem pomocniczym i jako takie z pewnością warto 
wspierać.  

NOWOCZESNE USŁUGI  
W NASZEJ BIBLIOTECE 

W 2016 r. uruchomiono w bibliotece dodatkowe usługi 
dla użytkowników korzystających z zasobów 
informacyjnych biblioteki pod adresem www.tworog-
gbp.sowwwa.pl 

W katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu 
zaimplementowano protokół WebAPI dający możliwości 
współpracy katalogu on-line z różnymi aplikacjami, które 
wykorzystują współczesne bazy danych udostępnione 
w sieci. Technologię tę stosuje internetowa biblioteka 
o nazwie „Wolne Lektury”, prowadzona przez fundację 
Nowoczesna Polska. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje 
reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową,
Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio 
przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo 
w sieci internetowej.  

W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 
utworów, które trafiły do domeny publicznej i które 
zostały udostępnione w przyjaznych formatach,
 

Foto. Podkom. Piotr Skolik wyjaśniał jakie są główne założenia Krajowej 
Mapy Zagrożeń. Komu będzie służyć i jaką rolę w procesie jej tworzenia 

odgrywa każdy z nas, czyli członek społeczeństwa. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

GIMNAZJALNY CZAS 
SUKCESÓW  

Koniec pierwszego półrocza to czas podsumowań 
pracy uczniów, którzy rozwijają swoje zainteresowania 
przedmiotowe i intensywnie pracują nad swoim 
rozwojem. Okazuje się, że ich ciężka praca przynosi 
wymierne efekty w postaci sukcesów w konkursach 
przedmiotowych i są to sukcesy znaczące. 

Urszula Gołkowska z klasy IIIb została laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Na etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego Gimnazjum w Brynku reprezentowały cztery 
uczennice z klas IIIa i IIIb. Do finału wojewódzkiego 
zakwalifikowały się trzy – Urszula Gołkowska i Alicja 
Marzec z klasy IIIb oraz Viktoria Koziol z klasy IIIa. 29 
lutego w WOM w Katowicach odbył się finał konkursu, 
wyniki poznamy w połowie marca. Urszula Gołkowska 
zakwalifikowała się także do etapu rejonowego Konkursu 
przedmiotowego z Historii. 

Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum w Brynku odnotowali 
sukces podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Szopkowych w Pyskowicach. Grupa projektowa z klas II 
i III kierowana przez Panią Kornelię Sobel oraz Panią 
Jolantę Winkler we współpracy z Panią Katarzyną Bąk 
i Panią Anną Rogalą-Goj, zdobyła Srebrną Szopkę 
podczas XVII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Szopkowych w Pyskowicach. Przedstawienie  „Otwórzmy 
serca na światło Bożej Miłości…” przygotowane zostało wg 
autorskiego scenariusza Pani K. Sobel.  Poza tradycyjnymi 
wątkami jasełkowymi w przedstawieniu pojawiły się obrazy 
współczesności i jej najważniejsze problemy: obojętność 
na potrzeby drugiego człowieka, zabieganie, brak czasu na 
zawiązanie bliższych relacji, nałogi jako ucieczka przed 
samotnością i stresem. Spektakl skłania do refleksji nad 
własną postawą, nad tym jak łatwo zapomnieć o bliźnim, 
jak łatwo stać się nieczułym egoistą.  

Sukcesy odnosimy także w różnorodnych konkursach 
niemieckojęzycznych. C. Haida zakwalifikowała się do 
etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Niemieckiego. Dwie uczennice: C. Haida oraz N. Dressler 
zakwalifikowały się do drugiego etapu ogólnopolskiego 
konkursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów 
organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego. Zespół pięciu uczennic (C. Haida, 
M. Zdrzałek, K. Popielarz, A. Kubica, N. Gołkowska) 
uzyskał I miejsce w I Międzygminnym Konkursie Piosenki  
Niemieckojęzycznej. 

J. Zatoń zajęła III miejsce w etapie rejonowym  
Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. 

Sukcesy odnieśli także nasi sportowcy. W powiatowych 
biegach przełajowych dziewczęta zajęły II miejsce, 
a chłopcy uplasowali się na czwartej pozycji. 

Nauczyciele Gimnazjum w Brynku

służących do odczytania w urządzeniach mobilnych 
oraz w Internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam 
również dokumenty dźwiękowe, które można  
z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. 

Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu 
bibliotecznego on-line Biblioteki, w którym informacje  
o zasobach zostały odpowiednio pogrupowane  
i zaindeksowane przez system biblioteczny, jednak sama 
treść „Wolnych Lektur” pozostała nienaruszona, aby nie 
naruszyć obowiązkowego prawa własności danych. 
Czytelnik, który przykładowo wpisze w wyszukiwarce 
„Kamizelka” uzyska informacje o zbiorach tradycyjnych, 
dostępnych w sieci bibliotek, oraz informację  
o dokumencie w formie elektronicznej. Jest to właśnie opis 
dzieła dostępnego z „Wolnych Lektur”, który można pobrać 
w całości lub we fragmentach w jednym z natywnych 
formatów dla e-czytników lub jako PDF. 

SPOTKANIE DLA DZIECI  
W BRYNKU 

13 lutego sołtys, Iwona Pryk wraz z Radą Sołecką 
zorganizowała spotkanie dla dzieci z sołectwa Brynek. – 
Dzieci wraz z opiekunami brały udział w zabawach i grach 
sportowych prowadzonych przez pana Krzysztofa Gerlicha 
i panią Marzannę Matuszek. Uśmiechom i zabawom nie 
było końca. Po wyczerpującej zabawie wszyscy otrzymali 
słodki poczęstunek. Niespodzianką dla milusińskich była 
przejażdżka kucykiem oraz pączki. Dziękujemy  
Technikum Leśnemu i Gimnazjum w Brynku oraz 
właścicielom „Rancza Baranówka" z Nowej Wsi Tworoskiej 
za udostepnienie kuca wraz z instruktorką – mówi Iwona 
Pryk. Zdjęcie z wydarzenia znajdziecie na str. 16.  

Foto. Jedną z największych atrakcji spotkania dla dzieci w Brynku był 
uroczy kucyk, którego każde dziecko chciało pogłaskać.  
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JABŁKA ROZDANE 

6 lutego strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
sołtys i rada sołecka z Tworoga rozdali 28 ton jabłek. 
Produkty rolne przekazała nieodpłatnie Fundacja 
Akademia Mistrzów.   

Na skutek rosyjskiego embargo polscy sadownicy nie 
sprzedali swoich owoców. W magazynach zalegały 
olbrzymie ich ilości. By produkty nie zmarnowały się,  
Agencja Rynku Rolnego postanowiła kierować zalegające 
owoce i warzywa od sadowników do Banków Żywności, 
organizacji charytatywnych, placówek opiekuńczych, 
wychowawczych, czy osób w potrzebie.  

Chętnych na krajowe jabłka nie brakowało również  
w Tworogu. Mieszkańcy nie kazali długo na siebie czekać. 
Z samego rana zjawili się na placu przy kościele 
parafialnym w Tworogu. – Skrzynki z jabłkami rozeszły się 
w ciągu 1,5 godziny! – relacjonują zaskoczeni strażacy.  

Podobną akcję przeprowadzono kilka dni wcześniej  
w Urzędzie Gminy. OSP i rada sołecka dziękują Zakładowi 
Usług Komunalnych za pomoc, a mieszkańcom za 
zainteresowanie akcją!  

 

R            E            K            L            A            M            A 
 

Tworóg ul. Zamkowa 18 
32 257 63 23 
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ZUK I GMINA EDUKUJĄ 

Wraz z nadejściem wiosny Gmina Tworóg przy współpracy 
z Zakładem Usług Komunalnych w Tworogu rozpoczęła 
wdrażanie projektu pt. „Szanujmy otaczający nas świat 
począwszy od najmłodszych lat”. Projekt jest kierowany do 
przedszkoli, szkół i wszystkich mieszkańców gminy 
Tworóg. Będzie realizowany poprzez spotkania z dziećmi,  
a także przy pomocy cyklu artykułów korespondujących z 
tematyką zajęć z najmłodszymi mieszkańcami gminy.  

Celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej 
związanej z gospodarką wodno-ściekową, kształtowanie 
umiejętności segregacji odpadów oraz wskazywanie 
możliwości wtórnego ich wykorzystania.  

Zajęcia, które ruszą wiosną będą dotyczyć: 
• roli wody w życiu człowieka i innych organizmów; 
• sposobów oszczędzania wody w codziennym 

życiu; 
• źródeł zanieczyszczeń wody; 
• pracy oczyszczalni ścieków; 
• problemu odpadów (dużej ilości śmieci); 
• problemu spalania śmieci w domowych 

kotłowniach; 
• kwestii zrozumienia potrzeby ochrony środowiska. 

 

Zachęcamy Was do lektury cyklu artykułów, które 
będziemy publikować w kolejnych numerach. Teksty będą 
poświęcone Systemowi Uzdatniania Wody, pracy 
oczyszczalni ścieków, segregacji odpadów oraz 
problemowi palenia śmieci przez mieszkańców we 
własnych domach.  

SPORTOWE SUKCESY  
W SP TWORÓG 

Koszykówka 
5 lutego w MOSiR w Radzionkowie odbył się finał 
powiatowy koszykówki dziewcząt i chłopców. 
Reprezentanci podstawówki z Tworoga, po zaciętych 
spotkaniach, zdobyli II i III miejsce – drużyna chłopców, 
ulegając 4 punktami drużynie SP nr 1 w Radzionkowie, 
drużyna dziewcząt, ulegając SP nr 2 Radzionkowie i SP 
w Miedarach. Serdecznie gratulujemy! 

Tenis stołowy 
9 lutego w ZSP w Boruszowicach odbył się gminny Turniej 
tenisa stołowego. Drużyna chłopców z SP w Tworogu 
zdobyła I miejsce, kwalifikując się do finału powiatowego 
w Tarnowskich Górach. Drużynę stanowili:  Sebastian 
Jaksik, Mateusz Kotalczyk i Antoni Jaruszowic. 
Gratulujemy! 

 

 

 

R            E            K            L            A            M            A 
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Na sesji Rady Gminy oraz w piśmie ze stycznia 2016 r. 
mieszkaniec naszej gminy zwrócił się do mnie 
z informacjami, które do niego dotarły, że w gimnazjum 
uczennice klas II zostały pozostawione same bez opieki 
z osobą spoza szkoły, która rozmawiała z uczennicami na 
tematy intymne i rozdawała broszurki i produkty korporacji 
producenta artykułów higieny osobistej. Zaniepokojony 
tymi informacjami, zwróciłem się do Dyrektor Gimnazjum 
o wyjaśnienia, a następnie poprosiłem Kuratorium 
o przeprowadzenie kontroli. Zarówno Pani Dyrektor, jak 
i Kuratorium stwierdzają, że temat prelekcji 
przeprowadzony w ramach programu „Od dziewczynki do 
kobiety” mieści się w ramach podstawy programowej lekcji 
biologii i wychowania do życia w rodzinie. Natomiast jak 
wykazała kontrola Kuratorium „nadzór upoważnionej osoby 
nad prowadzeniem zajęć w szkole w ramach programu 
edukacyjnego „Od dziewczynki do kobiety” w dniu 
16 grudnia 2015 r. był niewystarczający.” Kuratorium 
pouczyło Dyrektor Gimnazjum zwracając szczególną 
uwagę na zwiększenie nadzoru nad uczniami.  

Każdy sygnał płynący ze społeczeństwa mogący 
świadczyć o nieprawidłowościach musimy traktować 
poważnie. Jeżeli docierają do nas podobne informacje,
wnikliwie je sprawdzamy, bo sprawa dotyczy kwestii 
fundamentalnej – dobra naszych dzieci.    

Klaudiusz Wieder
Zastępca Wójta Gminy Tworóg 

 

O INTYMNOŚCI NA FORUM 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” do pisma 
wystosowanego przez mieszkańca Boruszowic 
odnosili się nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum  
w Brynku. Sprawę w międzyczasie zbadało Kuratorium 
Oświaty, zaś na komisji społecznej dyskutowali o niej 
radni. Całe zamieszanie skupia się wokół realizacji 
podstawy programowej z biologii i wychowania do 
życia w rodzinie, a dokładnie wokół zajęć dotyczących 
tzw. tematów intymnych…  

Władze gminy Tworóg  twierdzą, że ich obowiązkiem jest 
ustalenie, czy dzieci są w szkole bezpieczne, bo tego 
oczekują od nich rodzice i opiekunowie. A zamieszanie 
jakie się rozpętało wokół sprawy jest niepotrzebne  
i krzywdzące. Jak zaznacza z-ca wójta Klaudiusz Wieder, 
w gminnych szkołach było i jest realizowanych kilkanaście 
dodatkowych programów edukacyjnych, które mają 
poszerzać horyzonty, a nie je zawężać jak sugerują 
niektóre środowiska. Oto wypowiedź Klaudiusza Wiedera 
adresowana do mieszkańców gminy:   

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiły się 
artykuły, które w fatalnym świetle ukazują władze  
i mieszkańców Gminy Tworóg, dlatego jako osoba 
sprawująca bezpośredni nadzór nad oświatą w gminie, 
chciałbym odnieść się do wątpliwej moim zdaniem 
rzetelności dziennikarskiej we wspomnianych artykułach  
i zadać pytanie: czemu ma służyć takie kreowanie 
wizerunku gminy?     
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FERIE Z GOK, CZYLI DZIAŁO SIĘ! 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu po raz kolejny 
zorganizował wypoczynek dla dzieci w wieku szkolnym 
w formie wycieczek. Zainteresowanie było ogromne, co 
bardzo cieszy organizatorów. Niestety wielu chętnym 
musieli odmówić ze względu na ograniczoną ilość miejsc.  

Z oferty skorzystało 45 dzieci z terenu Gminy. Pierwszy 
wyjazd w ramach Ferii z GOK odbył się 15 lutego. Dzieci 
wraz z opiekunami odwiedziły Manufakturę Słodyczy 
w Żarkach. Następnego dnia bawiły się w kręgielni 
w Sierotach. W środę zwiedziły Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku Białej (zdj. z lewej), a w czwartek 
– Park św. Mikołaja w Zatorzu (pozostałe zdjęcia). Ostatni 
wspólny dzień spędziły  w zabrzańskim kinie.  


