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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Zimowe ferie  

– zero szans na nudę!  
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KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

POMOC DLA DARKA 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% podatku dla 
mojego syna Darka Kaszuby, który cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce. Cały czas walczymy o to, aby syn 
mógł samodzielnie się poruszać, dlatego bardzo potrzebna 
jest rehabilitacja, którą prowadzimy na turnusach 
rehabilitacyjnych i w miarę możliwości w domu. Jedną 
z najpilniejszych potrzeb jest umożliwienie Darkowi 
korzystania z basenu. Pływanie to zalecenie lekarzy 
mające na celu uniknięcie operacji kręgosłupa. Po śmierci 
męża sama wychowuję syna i nie stać mnie na pokrycie 
wszystkich kosztów związanych z jego rehabilitacją 
i usamodzielnieniem. Bardzo dziękuję za Państwa dobre 
serce i dotychczasową pomoc.  Będę wdzięczna za każdą 
złotówkę wpłaconą na konto fundacji do której Darek 
należy. 

Danuta Kaszuba

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  
ul. Łomiańska  
01-685 Warszawa  

Alior Bank S.A. 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem:  
10915 Kaszuba Dariusz Jan  

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w PIT wpisać: 
KRS:0000037904, cel szczegółowy 1% podaj: 10915 
Kaszuba Dariusz Jan 
  

PODZIĘKOWANIA 

W imieniu mojego syna Darka Kaszuba bardzo 
dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły  
w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku  

za pamięć o Darku w okresie świątecznym  
i zaproszenie na spotkanie bożonarodzeniowe,  

które odbyło się 22 grudnia 2017 r. 

Danuta Kaszuba 

 

PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Tworóg i 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tworogu  

za finansowe wsparcie działalności  
Akademii Sportu DESHI.  

Zarząd Akademii  
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KURIER POD LUPĄ 
BABCIA DO TAŃCA I RÓŻAŃCA 

Tak można w skrócie opisać Helenę Pryk z Brynka.  
W zeszłym roku skończyła 80 lat. Doczekała się  
4 dzieci i 17 wnuków. Ale uwaga! Najbardziej imponuje 
liczba prawnuków – w tym roku będzie ich łącznie 19! 
Taki wynik to powód do dumy. Pełnoetatowa babcia 
komentuje to krótko: – Nie spodziewałam się, że będę 
tak długo żyć, a co dopiero doczekać się tylu 
prawnuków!  

Jaka jest babcia Helena? Swoja lata już ma, wzrok nieco 
szwankuje, ale temperament pozostał! Uśmiechnięta sięga 
po telefon komórkowy (bo wynalazków współczesności się 
nie boi), podaje swój numer. Z telefonu korzysta często. 
Ponieważ część rodziny mieszka zagranica, kontakt 
telefoniczny jest niezbędny. Poza tym, liczba wnuków 
zobowiązuje! – Muszę pamiętać wszystkie daty urodzin. 
Sporo tego jest. Na wszelki wypadek mam wszystko 
zapisane w kalendarzu i tutaj – pani Helena pokazuje 
długą listę z imionami wnuków i prawnuków wraz z datami 
urodzin i chrzestnymi. Kartka zawsze leży w tym samym 
miejscu. – Niektóre prawnuki mówią tylko po niemiecku, 
ale dogadam się. Coś jeszcze pamiętam –  
mówi śmiejąc się.  

„Dogadywanie” się w języku niemieckim to oczywiście nie 
jedyny jej talent. Synowa i córka z uznaniem opowiadają 
jak każdego roku babcia przygotowuje przetwory, a latem 
chodzi na łąkę, zbiera zioła, by potem je suszyć. Każdego 
dnia krząta się po kuchni i pomimo różnych dolegliwości, 
zawsze pomaga. –  Kiedy trzeba, nawet kurę zabije! – 
dodaje jej córka śmiejąc się. Na babci Helenie nie robi to 
wrażenia. Wzrusza tylko ramionami. –Trzeba sobie jakoś 
radzić – komentuje. Robiła to całe życie, a to nigdy jej nie 
oszczędzało. – Nie było pieniędzy, ani pomocy, ale 
daliśmy jakoś radę – mówi.  Przyzwyczajona do ciężkiej 
pracy przyznaje, że nie mogła opiekować się wnukami gdy 
byli mali. Sama chodziła wówczas do pracy. – Ale 
wspomnienia są – zaznacza.  

Ze szczególną radością wspomina te zabawne. Pamięta 
między innymi pewien spacer. Zabrała wnuczka do 
pobliskiej kapliczki. Jak można się domyślić, babci chodziła 
po głowie modlitwa, wnuczkowi niekoniecznie. Chłopiec 
wolał się bawić, a że był pomysłowy sięgnął po różaniec 
i miał gotowy… pociąg. – Wołał ciu ciu i jeździł nim tam 
i z powrotem. Do dzisiaj to pamiętam – wspomina pani 
Helena. Trudno jednak nie zauważyć rozbawienia na jej 
twarzy. Psotę oczywiście, jak każda babcia, wybaczyła.  

Dzisiaj rodzina rzadko spotyka się w komplecie. To prawie 
niemożliwe. Ale jubileusze, takie jak 80. urodziny babci 
Heleny, to okazja do spotkań w większym gronie 
i cieszenia się liczną rodziną. Seniorce rodu wyraźnie 
sprawia to radość. Z dumą pokazuje album rodzinny 
i bezbłędnie wskazuje kolejnych wnuków. W rodzie 
podobno chłopaki mają przewagę liczebną, ale prym 
zdecydowanie wiodą dziewczyny. Pani Helena wylicza: –
W 1957 r. urodziła się moja pierwsza córka, w 1978 r. –
pierwsza wnuczka, w 2005 r. – prawnuczka.  

W tak licznej rodzinie bywa, że wnukowie są młodsi od 
prawnuków. Za kilka lat jeden z prawnuków osiągnie 
pełnoletność. Kto wie, być może babcia Helena doczeka 
się praprawnuka? – Póki co życzę sobie zdrowia, nic 
więcej nie potrzeba – podsumowuje.  

 

Foto. Babcia Helena – senior rodu i jej liczna rodzina. Na zdjęciu nie ma 
wszystkich – wykonanie zdjęcia całej rodziny to logistyczne wyzwanie.  

Foto. Helena i Alojzy Pryk. Małżeństwo dało początek niezwykle licznej 
rodzinie. Pani Helena doczekała się 17 wnuków, w tym roku urodzą się 

kolejni prawnukowie. W sumie będzie ich 19. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Tworóg  

W Szkole Podstawowej w Tworogu również świętowano 
Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość odbyła się 26 stycznia.   
Publika dopisała. Babcie i Dziadkowie szczelnie wypełnili 
salę gimnastyczną i z niecierpliwością wyczekiwali 
występu wnucząt.  

WNUCZĘTA ROZPIESZCZAJĄ 

Kochają bezwarunkowo, wybaczają każdą psotę, 
uwielbiają przytulać, pieką ciasteczka, zabierają na 
wycieczki, uczą jazdy na rowerze… Babcie  
i Dziadkowie rozpieszczają cały rok. Ale w styczniu 
role się odwracają. Wnuczęta przygotowują 
niespodzianki, upominki, zapraszają na występy. 
Jednym słowem starają się! W końcu Dzień Babci  
i Dziadka jest tylko raz w roku.  

Wojska 

Babcia i Dziadek, to słowa, które każdemu dziecku 
kojarzą się z ciepłem, miłością i serdecznością. Aby 
podziękować im za wszelkie dobro i wyrazić swoją 
wdzięczność, wnukowie, uczęszczający do ZSP  
w Wojsce, zaprosili 22 stycznia swoje Babcie i Dziadków 
do szkolnej świetlicy na uroczyste spotkanie z okazji ich 
święta.  

W radosny i podniosły nastrój wszystkich zaproszonych 
gości wprowadził uczeń klasy VI Oliwier Zawidowski 
przepięknym wykonaniem na skrzypcach menueta 
Beethovena. Następnie przedstawione zostały jasełka,  
w których tanecznym krokiem przybyły do stajenki dzieci 
przebrane za Cztery Pory Roku, przynosząc zarówno 
Dzieciątku, jak i gościom dary. Zima przyniosła ciepłą 
kołderkę i świąteczne pierniki, wiosna – śpiew ptaków, 
lato – dożynkowy wieniec i bochen chleba,  zaś jesień – 
warzywa i owoce, czyli witaminy.  

Część artystyczna zakończyła się życzeniami złożonymi 
przez wnuki swoim Babciom i Dziadkom. Następnie 
dzieci wręczyły gościom kolorowe kubki i zaprosiły ich na 
słodki poczęstunek. 

Część artystyczna spotkania zaczęła się od rozbrajająco 
zabawnej rozmowy pary seniorów, którzy zaczynają 
wspominać jak to kiedyś było. Dziadek wspomina piękną 
dziewczyną i nie pamięta, że była nią… babcia 
(zdj. powyżej). 

Uściskom, uśmiechom i radości nie było końca. Była to 
naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna wzruszeń  
i rodzinnego ciepła. Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak  
i Dziadków. 

Organizatorki: Hanna Blacha i Grażyna Skowron 

 

Foto. Międzypokoleniowe popołudnie. Tym razem to wnuczęta 
rozpieszczają dziadków upominkami, poczęstunkiem i swoim 

towarzystwem,.   

 

W dalszej części występy w bajkowej oprawie wnuczęta 
opowiadali o trudnej misji znalezienia idealnej żony. 
Wszak, każda z niewiast ma jakąś wadę… Na szczęście, 
jak to w bajkach, wszystko dobrze się skończyło.   
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KURIER HOBBYSTA 
KACPER POZYTYWNY 

Był sobie Kacper. Chłopiec z marzeniami. Chciał 
zostać koszykarzem i grać w NBA. Niestety nic z tego 
nie wyszło. Nie zagrał w NBA, nie zagrał nawet  
w Polskiej Ekstraklasie… Ale spokojnie! Ta historia ma 
szczęśliwy finał. Kacper „KACPA” Lachowicz jest dziś 
trenerem koszykówki, współprowadzi Marcin Gortat 
Camp – cykl treningów dla dzieci i młodzieży 
stworzony przez jedynego Polaka grającego w NBA. 
Od pięciu lat odwiedza m.in. szkoły, by korzystając ze 
swojego symbolu możliwości – piłki do koszykówki – 
motywować dzieci do działania i oczywiście zachęcać 
do uprawiania sportu. Niedawno motywował uczniów 
SP w Tworogu. 

Jest 8 stycznia. Kacper po mistrzowsku kręci na palcu 
piłką do kosza. – Wiecie, dlaczego to potrafię? – zapytał. – 
Bo byłem uparty. Kiedy nie wychodziło, nie 
zrezygnowałem. Próbowałem, ćwiczyłem, wierzyłem, że 
pewnego dnia się uda. I udało się! Wy też możecie robić  
w życiu to, co kochacie! Zapamiętajcie: działanie jest 
najważniejsze. Jeżeli będziecie próbować, macie  
50 procent szans na powodzenie. Rezygnując nie macie 
żadnej – mówi dzieciom, a one niczym zahipnotyzowane 
potakują głowami na znak, że zrozumiały. Kacper nie 
poprzestaje na słowach, zaprasza do siebie dziewczynkę, 
wręcza jej piłkę i mówi: – Wrzuć ją do kosza.  Dziewczynka 
rzuca. Piłka dotyka kosza, ale nie wpada. Próbuje drugi 
raz. Bez powodzenia. Rzuca po raz trzeci, czwarty, piąty, 
szósty. Nic z tego. Dzieci zaczynają dopingować, wołają jej 
imię, dodają pewności siebie. W końcu próby kończą się 
celnym rzutem i oczywiście radością publiki.  

– Wiecie dlaczego jej się udało? Wasza pomoc, wasza 
wiara w nią pomogła, ale to ona trafiała piłką do kosza. 
Dokonała tego sama, bo się nie poddała – wyjaśnia 
Kacper.  

– Pobyt Kacpra w naszej szkole stanowił spore 
wydarzenie. W kręgu koszykarzy jest on znaną 
osobowością, na co dzień trenuje z gwiazdami polskiej 
koszykówki. Pozostawił po sobie ogromne wrażenie i na 
pewno zmotywował do pozytywnego działania nie tylko 
uczniów, ale także przybyłych z nimi nauczycieli – mówi 
pedagog szkolny, Aneta Kaszuba. Sportowiec opowiadał 
o swoim życiu, o ogromie pracy, ale też towarzyszącemu 
mu przekonaniu, że dzieląc się swoją energią może realnie 
wpłynąć na czyjeś życie. – Kocham to! Czasami bywamł 
jednego dnia w dwóch krajach, jestem zmęczony, ale 
szczęśliwy! Wierzę, że mogę was zainspirować 
i przekonać do walki o siebie i swoje marzenia! – mówi.
W przypadku Kacpra sposobem na życie stała się 
koszykówka. Jego zdaniem sport to doskonały nauczyciel, 
który uczy dyscypliny, ciężkiej pracy, zasad fair play, 
współpracy, skupienia i systematyczności. Wykorzystanie 
takich akcesoriów jak piłka do koszykówki podczas 
spotkań motywacyjnych jest sposobem na zainteresowanie 
i zaangażowanie słuchaczy. W Tworogu takie podejście 
zdało egzamin na szóstkę. Dzieci nie tylko słuchały, ale też 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Z sali gimnastycznej 
wyszła grupa silnych osobowości wierzących w siebie, 
naładowanych mocą i gotowych do działania. I nie mamy 
na myśli tylko uczniów…  

Po zajęciach motywacyjnych wszyscy uczniowie mogli 
liczyć na autograf sportowca, a także pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

Foto. Oto Kacper Pozytywny – niezłomny wojownik o marzenia. Przed 
nim grono małych marzycieli, którzy uwierzyli, że mogą wszystko!  

Foto. Kręcenie piłki na palcu – trudne? Dla kogoś, kto nigdy tego nie robił 
z pewnością. – Jeżeli się zniechęcisz nigdy ci się nie uda, próbując 
dajesz sobie szansę – mówił Kacper podczas spotkania w Tworogu. 
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PÓŁKOLONIE  
W „ZACZAROWANEJ CHACIE” 

Tegoroczne półkolonie z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu rozpoczęły się niezwykłym spotkaniem  
z kulturą Indian Ameryki Północnej. Dzieci poznały 
zwyczaje i obrzędy Indian i dowiedziały się jak 
wyglądało ich życie rodzinne. Na własne oczy 
zobaczyły także wiele przedmiotów związanych z ich 
codziennością.  Spotkanie poprowadziło Etno Muzeum 
„Zaczarowana Chata”.  

Z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu skorzystało 
kilkadziesiąt dzieci z terenu gminy Tworóg. W programie 
znalazł się także wyjazd do kina na film „Paddington 2”, do 
kręgielni w Sierotach, do Teatru Rozrywki w Chorzowie na 
spektakl „Bajka o małym złomiarzu” oraz do „HopLandii” w 
Opolu. Ferie zorganizowano w terminie od 29 stycznia do 
2 lutego.  

DZIEJE SIĘ CZĘŚCIEJ I WIĘCEJ! 

Mamy dobrą informację dla młodzieży biorącej udział 
w zajęciach Akademii Sportu DESHI działającej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Od lutego 
poszerzono ofertę. Spotkania odbywają się każdego dnia 
tygodnia zgodnie z podanym grafikiem: 

poniedziałek 
 16.30 – 18.00  

Akademia Sportu DESHI: „KÓŁKA, CZYLI ROLKI” 
 18.00 – 19.00  

Akademia Sportu DESHI: KYOKUSHIN KARATE 
wtorek 

 18.00 – 19.00  
Akademia Sportu DESHI: GRUPA „SEALS”    

środa 
 16.00 – 18.00  

Akademia Sportu DESHI: „KÓŁKA, CZYLI ROLKI” 
 18.00 – 19.00  

Akademia Sportu DESHI: KALISTENIKA 
czwartek 

 16.30 – 18.00  
Akademia Sportu DESHI: „KÓŁKA, CZYLI ROLKI” 

 18.00 – 19.00  
Akademia Sportu DESHI: KYOKUSHIN KARATE 

piątek  
 18.00 – 19.00  

Akademia Sportu DESHI: KATA   
 

Mile widziane nowe twarze! Zapraszamy! 

Wszelkie pytanie kierujcie do instruktora: 
Robert Warzecha tel. 693 645 690 

 
Aktualny grafik zajęć stałych organizowanych w Gminnym 

Ośrodku Kultury znajdziesz na stronie instytucji: 
www.gok-tworog.pl  w zakładce GOK/zajęcia 

Po pogadance na temat kultury Indian, przyszedł czas na 
„rozruszanie” kości, czyli gry i zabawy w indiańskich 
rytmach! Na tym nie koniec przyjemności. Kolejnym 
punktem programu był teatrzyk opowiadający o indiańskim 
rodzeństwie. Po przedstawieniu przyszła pora na elementy 
artystycznej edukacji w postaci warsztatów. Dzieci 
wykonały indiańskie ozdoby z wykorzystaniem kolorowych 
włóczek i patyków. Dzień minął szybko i twórczo, a dzieci 
wróciły do domów z niezapomnianymi wspomnieniami.  

BIBLIOTEKA NA SKŁADOWEJ  
– ZMIANA  

Informujemy, że od lutego tego roku ulegają zmianie 
godziny otwarcia filii Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Boruszowicach. Biblioteka na Składowej będzie 
otwarta we wtorki i piątki w godzinach od 13.00 – 
17.00.  

W poniedziałki i środy zapraszamy czytelników do 
centrali w Tworogu czynnej w godzinach od godz. 9.00 
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Z drugiej strony nie wolno zapominać, że brak wody 
powoduje suszę. Tak jak w przyrodzie. Jeśli dłuższy czas 
nie ma opadów i rzeki schną, ziemia staje się twarda, 
popękana, bez życia. Nasza skóra też tak może wyglądać. 
Ciekawym aspektem NEREK jest ich pewna właściwość. 
Niczym magazyn gromadzą wiedzę o nas samych i tego, 
co w naszej medycynie określa się jako kod genetyczny.
W NERKACH jest zapisane nasze „JING”, czyli ESENCJA. 
To jakimi jesteśmy ludźmi, jak wyglądamy i co 
przekazujemy kolejnym pokoleniom. Nie bez powodu nerki 
znajdują się w blisko narządów rozrodczych, a tam właśnie 
jest zapisany nasz kod – nasze dziedzictwo. 

NERKI to również nasze „baterie”. Tłumaczę to pacjentom 
mówiąc: dostajesz je od rodziców w pakiecie, a potem sam 
nimi zarządzasz. Musisz o nie dbać, aby służyły ci jak 
najdłużej. Ładuje się je dzięki dobremu jedzeniu 
i prawidłowemu oddychaniu. Oczywiście najlepsza 
regeneracja to czas snu. Kiedy organizm choruje, 
wówczas „ciągnie” z NEREK. Skóra staje się matowa, bez 
blasku. Sami wtedy mówimy, że nie mamy sił i energii 
i z chęcią wystawiamy twarz do słońca, aby przyjąć trochę 
JANG i energii słonecznej. 

Podobno jesteśmy zaprogramowani na przeżycie 120 lat... 
Wyobraźcie sobie, że wasze nerki to bank. Macie tam 
pieniądze i możecie z nich w dowolnej chwili korzystać. 
Możecie żyć spokojnie, cieszyć się dniem, doceniać 
otaczający świat i dbać o ESENCJĘ. Wtedy wasze 
pieniądze będą służyć długo. Jest też druga droga – życie 
ponad stan. Wówczas wasze zasoby szybko zmaleją… 
Może jednak warto zwolnić?  

Agnieszka Tyrtania Ostałowska

Agnieszka Tyrtania Ostałowska z wykształcenia jest 
lekarzem weterynarii. Prowadzi w Tworogu Gabinet 
Weterynaryjny. Wkrótce ukończy dwuletni kurs 
akupunktury. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII W WOJSCE NA 
PODIUM! 

20 stycznia odbyły się XIII Zawody Modeli Halowych 
o Puchar Dyrektora MOKIS-u w Pyskowicach. Wzięło 
w nich udział 7 chłopców z Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Wojsce. W klasie modeli F1N I miejsce  
zdobył Marcin Półtorak, a III miejsce – Kamil Niedospioł.  

Natomaist 26 stycznia zostały ogłoszone wyniki XXXIII 
Konkursu Szopek Śląskich w Radzionkowie. W kategorii 
zespołowej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce 
zajął I miejsce. 

s. Maria Gorczyca 

PRZEMIANA WODY 

Zima to pora roku, w której wszystko zwalnia  
i zatrzymuje się. Jest to czas pozornej śmierci. Dni są 
krótkie i mroźne, a nisko zawieszone słonce sprawia 
wrażenie jakby przyroda była w bezruchu. To trudny 
czas dla tych, którzy nie są na niego przygotowani. 
Zima zamyka cykle w przyrodzie. Oczyszcza scenerię 
dla kolejnej fazy roku.  

To co najbardziej kojarzy się z ELEMENTEM WODY to 
wytrzymałość, przetrwanie i przede wszystkim WOLA  
I DETERMINACJA. WOLA do życia, do dotrwania do 
kolejnej wiosny i kolejnego odrodzenia. Ta WOLA życia  
i WOLA przetrwania to środki, dzięki którym życie nie daje 
się pokonać zimie i dąży do rozpoczęcia kolejnej fazy  
w przyrodzie. W ten sposób postępują zwierzęta. 
Gromadzą zapasy i wiedzą jak z nich korzystać. Jest to 
fundamentalna zdolność dla przetrwania. Życie 
tymczasem czeka zakopane pod powierzchnia ziemi, pod 
śniegiem na pierwszy promień wiosennego słońca...  

Element wody jest ściśle związany z rozmnażaniem. Nie 
bez powodu mówi się, że życie zaczyna się w wodzie. 
Tam jest początek i koniec. Bez wody nie będzie wiosny. 
Nic nie zakiełkuje i nie zakwitnie. Woda daje życie  
i nadzieję. Kolor przypisany do tego elementu to bardzo 
ciemny niebieski, który należy kojarzyć z głębią wody.  
W psychoemocjonalnym ujęciu tej przemiany należy 
powiedzieć o WYTRWAŁOŚCI we wszystkim co robimy. 
Wszystko zaczyna się od pomysłu, który zawdzięczamy 
Elementowi Ognia, potem pojawia się intencja, która 
wynika z Elementu Ziemi, a dopełnieniem układu – 
realizacja kierowana wytrwałością. Duchem dla tej energii 
jest ZHI – symbolizujący ambicję i determinację w dążeniu 
do celu. On daje nam siłę do podniesienia się o jeden raz 
więcej. Niestety, jeśli mamy słaby Element Wody, to nie 
jesteśmy bezpieczni. Mamy wrażenie ciągłego strachu 
przed popełnieniem błędu. Emocją związaną z Wodą jest 
lęk i widzimy go zawsze w oczach... Najwyraźniej 
zauważalny jest u dzieci, które maja duże, czarne źrenice 
– niestety tam zamieszkał strach. W chwilach dużego lęku 
i strachu nasza układ moczowy nie bez przypadku 
„nawala”. Z pewnością pamiętacie takie sytuacje  
z dzieciństwa.  

Jeśli chodzi o przedstawicieli narządów w tym elemencie – 
są nimi NERKI I PĘCHERZ MOCZOWY. Nie mają wiele 
wspólnego z tymi dwiema „fasolkami” przy kręgosłupie, 
które znamy. Wspólny jest jednak aspekt „kontroli dróg 
wodnych”, czyli zarządzanie płynami w organizmie. NERKI 
oczyszczają nasz organizm z toksyn, a dzięki 
PECHERZOWI są one wydalane na zewnątrz. Jeśli 
natomiast w organizmie jest za dużo wody, wówczas 
gromadzi się ona pod skórą tworząc obrzęki.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
ROCZNICA TRAGEDII 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 

W 2011 r. Sejmik Województwa Śląskiego, na wniosek 
zarządu województwa, ustanowił ostatnią niedzielę 
stycznia Dniem Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 
roku. Cel – godne uczczenie pamięci mieszkańców Śląska 
– zamordowanych, wywiezionych do ZSRR lub 
osadzonych w obozach i więzieniach. Ponieważ Tragedia 
Górnośląska bezpośrednio dotknęła naszą gminę, 
włodarze gminy konsekwentnie pielęgnują pamięć  
o bolesnej historii. 

 

SENIORZY WZRUSZAJĄ  
I INTEGRUJĄ 

30 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
miała miejsce premiera kolejnego autorskiego 
przedstawienia Akademii Seniora. Tym razem były to 
jasełka o wdzięcznym tytule „Miłość i dobroć”.  

Scenariuszem i reżyserią zajęła się Barbara Izworska, 
która jednak zaznacza, że ostateczny kształt jasełek jest 
dziełem całego zespołu. Punktem wyjścia dla scenariusza 
był jej wiersz „Noc gwieździsta i cicha”. W przygotowania 
zaangażowało się łącznie kilkanaście osób, w tym kilkoro 
dzieci. Akcja rozgrywała się trzech miejscach: w domu przy 
wigilijnym stole, w grocie w Betlejem oraz zaułkach 
współczesnego miasta. Część kostiumów przygotowali 
sami aktorzy, inne były zakupione w ramach 
realizowanego w 2017 r. projektu „Wszyscy razem”. 
O oprawę muzyczną zadbał Karol Krain, scenografię 
natomiast pomogła przygotować Jolanta Warzecha. Próby 
trwały zaledwie miesiąc. Seniorzy przyznają, że obawiali 
się czy wszystko uda się zgrać. Intensywne i częste próby 
opłaciły się jednak.  

 

W Tworogu stałą formą upamiętniania ofiar tragedii jest 
coroczne składanie kwiatów i zniczy pod obeliskiem  
z napisem „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań”. Dlatego 29 stycznia w samo 
południe przed pomnikiem stanęli wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
z-ca wójta Klaudiusz Wieder, pracownik urzędu Fryderyk 
Zgodzaj, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Aniela 
Jany, przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska, 
przedstawiciele Fundacji Silesia z Prezesem Fundacji 
Jerzym Bogackim na czele, przewodniczący Rady Powiatu 
Adam Chmiel oraz delegacja Mniejszości Niemieckiej  
z Tworoga. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Chwilą 
milczenia oddano hołd, tym którzy nie wrócili do swoich 
domów.  

W tym roku obchodzono 73. rocznicę Tragedii 
Górnośląskiej.  

  

Następnego dnia pracownicy GOK-u odebrali maila, który 
jest chyba najlepszą recenzja wydarzenia. – Został nam 
podarowany wieczór wyciszenia i nostalgii za upływającym 
czasem. Reżyserii i wkładu pracy w przygotowanie 
aktorów i całej oprawy techniczno-muzycznej nie sposób 
nie docenić! Ten spektakl nie tylko wzrusza, ale też 
integruje! Za wszystko ślemy najwyższe podziękowania –
napisało pewne małżeństwo (dane do wiad. red.). 

Kilka zdjęć z przedstawienia znajdziecie na stronie: 
www.gok-tworog.pl 

Foto. Pomnik przed Urzędem Gminy stanął w 2010 r. Od tamtej pory 
każdego roku włodarze gminy składają pod nim  kwiaty i zapalają znicze. 

W ten sposób apelują, by pamiętać o ofiarach wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań.  

Foto. Jasełka były przeplatane kolędami śpiewanymi  
wspólnie  z publicznością. 
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 NA DOBRY POCZĄTEK ROKU  

Toast w Tworogu 
13 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne seniorów 
sołectwa Tworóg. Sołtys i rada sołecka zorganizowała je 
już po raz dziesiąty! 

W spotkaniu wzięło udział 96 seniorów oraz zaproszonych 
gości m.in. wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder, przewodniczący rady gminy Łukasz Ziob i dyrektor 
Szkoły w Tworogu Małgorzata Ziaja.  

 

Bal karnawałowy na kółkach?  

Dlaczego nie! Uczestnicy zajęć organizowanych  
w ramach Akademii Sportu DESHI nie widzą problemu! 
Kostiumy tradycyjnie były barwne i pomysłowe, do tego 
odrobina gracji, wdzięku i czaru, a na nogach… rolki.  

Imprezowicze wjechali na salę widowiskową GOK-u  
4 stycznia. Były gry i zabawy oraz wybory Królowej  
i Króla Zabawy. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Oli.  

Bal karnawałowy w Świniowicach 

27 stycznia w karnawałowym nastroju bawili się najmłodsi 
mieszkańcy sołectwa Świniowice. Imprezę zorganizowała 
Pani sołtys z radą sołecką w lokalnej świetlicy.  

W tym miejscu nigdy nie brakuje bajecznych kostiumów  
i niebywałej energii na parkiecie!   

Spotkanie otworzyła gospodarz spotkania sołtys Gertruda 
Byszewska wraz z zaproszonymi gośćmi witając seniorów 
i składając im noworoczne życzenia. Do życzeń przyłączył 
się wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Następnie wystąpili 
uczniowie szkoły śpiewając przepiękne kolędy gorąco 
oklaskiwane przez uczestników spotkania. 

Po występie podano obiad oraz kawę i ciasto.  Na koniec 
serdecznego spotkania wójt wzniósł toast za pomyślność 
i zdrowie w Nowym Roku 2018. Złożono także 
podziękowania dla organizatorów spotkania.  

            Członek Rady Sołeckiej Bertold Kubitza

Toast w Boruszowicach-Hanusku 
17 stycznia w restauracji „Willa Hanusek” spotkali się 
seniorzy z Boruszowic i Hanuska. Było ich ponad 70. Tym, 
którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli dotrzeć, sołtys  
Marian Łuczak w towarzystwie radnej sołeckiej osobiście 
dostarczył poczęstunek.  

Prócz seniorów w spotkaniu wzięli udział sołtys, radni 
sołeccy, przedstawiciele rady gminy, z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder oraz proboszcz miejscowej parafii. – Myślę, że 
wszystkim się podobało. Był obiad, kawa z ciastem 
i przede wszystkim serdeczna atmosfera – opowiada 
Marian Łuczak.   
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SUKCESY W POWIATOWYM 
KONKURSIE  

5 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu 
wzięli udział w IV Powiatowym Świątecznym Konkursie 
Piosenki Niemieckojęzycznej „Weihnachtslieder 
Wettbewerb”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 
w Krupskim Młynie. Tworóg reprezentowały dwa zespoły. 
Pierwszy z nich to uczniowie klasy III a: Łucja Bochenek, 
Julia Brzeczkowska, Natalia Spałek oraz Marcel Szmude, 
natomiast drugi to uczennice klas piątych: Marta Caus, 
Emilia Jaksik i Daria Kocurek oraz uczennica klasy VI a 
Roksana Krok. Zespół z klasy III zaprezentował utwór 
„Kling, Glöckchen” i zajął drugie miejsce w kategorii klas 
I-III. Natomiast Marta, Emilia, Daria oraz Roksana 
wykonały utwór „Schneeflöckchen, Weißröckchen” i zajęły 
pierwsze miejsce w kategorii klas IV – VII.
Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki języka 
niemieckiego: Anna Lipka-Zanozik oraz Ewa 
Gwiazdowska. 

ONI POTRAFIĄ KOLĘDOWAĆ! 

Uczniowie klas gimnazjalnych: Antonina Osadnik (7B), 
Antoni Jaruszowic (7B), Karolina Mazur (3A) i Karolina 
Popielarz (3B) zaprezentowali się na III Konkursie Kolędy 
Niemieckojęzycznej i zdobyli pierwsze miejsce. 

Organizatorami konkursu były Zespół Szkół Ekonomiczno-
Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, Szkoła 
Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, 
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. 
Podczas Konkursu uczniowie wykonali kolędę „Maria 
durch ein Dornwald ging”. Uczniów do konkursu 
przygotowały: Antje Miska, Anna Rogala-Goj i Katarzyna 
Bąk. 

ZŁOTA SZOPKA ZDOBYTA 

Z radością informujemy, że Zespół Teatralny Bez-Miary 
podczas XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Szopkowych, który odbył się 25 stycznia w Pyskowicach,  

DOŚWIADCZAJĄC ILUZJI  

24 stycznia w ramach programu edukacji teatralnej,  
w którym uczestniczy szkoła (oddziały gimnazjalne  
w Brynku), klasa II a oraz część uczniów z klasy II d, VII a  
i III c odwiedziła Teatr Rozrywki w Chorzowie i wzięła 
udział w czwartej lekcji teatralnej poświęconej organizacji 
przestrzeni scenicznej. Uczniowie doświadczyli iluzji teatru, 
ponieważ lekcja pokazała im możliwości, jakie dają efekty 
dźwiękowe, muzyka, gra światła. To była gra na emocjach 
i nastroju widzów, zwłaszcza, że jeden w uczniów został 
uprowadzony przez postacie sceniczne i stał się aktorem  
w przedstawieniu. Po lekcji czekała na młodzież 
dodatkowa atrakcja w postaci zwiedzania teatru.  

 

Uczniowie zobaczyli zaplecze małej sceny, garderoby, 
pomieszczenie inspicjenta, zrobili zdjęcia z gwiazdami 
teatru, no i przede wszystkim znaleźli się na dużej scenie, 
na której stały dekoracje z kultowego przedstawienia 
Teatru Rozrywki, czyli Jesus Christ Superstar.  

Anna Rogala-Goj 

ŚWIAT MNIE ZADZIWIA! 

24 stycznia podczas zebrania z rodzicami została 
zainaugurowana wystawa fotografii absolwenta 
Gimnazjum w Brynku, Roberta Jaruszowca. Ten niezwykły 
młody człowiek, ustabilizowany zawodowo, wykształcony  
i stale poszukujący, obecnie student filozofii na KUL-u 
stworzył fotografie ukazujące piękne zakątki Gminy 
Tworóg. Niezwykła uroda zdjęć, ich klimat, zdradzają 
wrażliwość autora, który, komentując fotografie, mówi: 
Świat mnie zadziwia. I to zadziwienie światem, zachwyt, są 
motywem przewodnim wystawy, która została opatrzona 
poetyckimi komentarzami autorstwa uczennicy klasy II 
gimnazjum, Alicji Warzechy. Ten wyjątkowy mariaż 
fotografii i poezji urzeka, skłania do refleksji o tym, że 
możemy powtórzyć za poetą, Czesławem Miłoszem: To 
jedno nas łączy - utrwalona chwila zachwytu. Wystawa 
zapoczątkowuje cykl spotkań z absolwentami szkoły, 
którzy mają wiele do opowiedzenia, a ich życiowa droga 
przekonuje, że wiele wynieśli z miejsca, z którego się 
wywodzą - ze swojej małej ojczyzny.  

Anna Rogala-Goj 

zdobył Złotą Szopkę, czyli 
najważniejszą nagrodę 
Konkursu. Uczniowie klas 
gimnazjalnych oraz klasy VII 
b, którzy na konkursie 
zaprezentowali spektakl Ulica 
Wielkiej Kolędy, udowodnili, 
że scena to przestrzeń 
wzruszenia i głębokich 
przeżyć.  

Wystąpili, zaśpiewali, zagrali 
najpiękniej. Przedstawienie 
przygotowały Anna Rogala-
Goj i Jolanta Winkler. 

”.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
EKSPRESÓWKA W SĄSIEDZTWIE 
TWOROGA 

Po publikacjach na temat przyjętego Studium 
korytarzowo-sieciowego dla drogi ekspresowej S-11  
z autostradą A-1, pojawiło się wiele pytań i głosów 
zaniepokojenia. Urzędnicy z Tworoga odebrali wiele 
telefonów w tej sprawie. O inwestycję zapytaliśmy 
Jerzego Polaczka,  wiceprzewodniczącego sejmowej 
Komisji Infrastruktury i posła ziemi śląskiej na sejm 
RP. 

Na temat ekspresówki mówi się od wielu lat. Przypomnijmy 
jednak – droga ma stać się jednym z  najważniejszych 
ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem 
naszego kraju. Łączna długość drogi to 550 km. Ma 
przebiegać przez cztery województwa: 
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. 
Zgodnie z przyjętym Studium korytarzowo-sieciowym  
w naszej okolicy S-11 będzie się zaczynać węzłem na 
autostradzie A-1 w Piekarach Śląskich. Zostanie 
poprowadzona od wschodniej strony Radzionkowa (tam 
będzie zjazd), skręci między Radzionkowem a Orzechem  
i przetnie drogę pomiędzy Tarnowskimi Górami a Nakłem 
Śląskim. Dalej pobiegnie między dzielnicami Tarnowskich 
Gór w stronę Tworoga oraz Lublińca aż do granicy  
z województwem opolskim.  

Zaproponowany przebieg drogi nieoczekiwanie 
spowodował lawinę niepokojów. Mieszkańcy, głównie 
Boruszowic-Hanuska, Tworoga i Nowe Wsi Tworoskiej, 
pytają o odległość ekspresówki od domów, hałas i wpływ 
na środowisko. – To wszystko przedwczesne pytania  
i nieuzasadnione niepokoje – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Zdanie podziela wiceprzewodniczący sejmowej 
Komisji Infrastruktury, poseł ziemi śląskiej na sejm RP 
Jerzy Polaczek. Jak wyjaśnia wszelkie, ewentualne 
niedogodności będą omawiane na etapie opracowywania 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
(STEŚ). Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad – będzie mieć na względzie obawy 
mieszkańców i elementy kolizyjne takie jak np. odległość 
od zabudowy, nadmierny hałas, czy obszary chronione. 
Będą one rozwiązywane na etapie opracowywania STEŚ. 
Gmina Tworóg wystąpiła jednak do Generalnej Dyrekcji 
  

Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o udzielenie 
wszelkich informacji na temat zaawansowania prac nad 
budową drogi ekspresowej S11 przez teren 
administracyjny Gminy Tworóg. Uzyskane informacje 
zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Z punktu widzenia lokalnego, ekspresówka wpłynie na 
„uspokojenie” ruchu na zatłoczonej obecnie drodze 
krajowej DK 11, poprawi przepustowość i ograniczy ruch 
tranzytowy. Mieszkańcy gminy Tworóg mogą więc liczyć 
na poprawę ruchu lokalnego na odcinku Tarnowskie Góry-
Lubliniec. Przeprowadzony kilka lat temu remont DK 11
poprawił bezpieczeństwo i komfort jazdy, jednak na 
przepustowość remont nie miał wpływu. S11 ma rozwiązać 
ten problem. Ponadto, jak zaznacza Polaczek, budowa 
drogi ekspresowej to niezwykle ważna inwestycja dla 
Górnego Śląska z punktu widzenia komunikacyjnego. 
– Z perspektywy gminy, połączenie ekspresowe ma 
fundamentalne znaczenie. Miasta zabiegają o takie 
rozwiązania. Stosunkowo bliskie połączenie z autostradą, 
wygodny dostęp do centrum Górnego Śląska, 
wyprowadzenie ruchu ciężkiego z dróg lokalnych, a więc 
poprawa bezpieczeństwa na drogach – to bezpośrednie 
korzyści jakie odczują mieszkańcy gminy Tworóg – mówi 
Jerzy Polaczek. Jednak, jak zauważa, na inwestycję 
należy patrzeć w szerszym kontekście. Obecnie sieć dróg 
wojewódzkich i krajowych pozostawia wiele do życzenia. 
Ekspresówka z bezkolizyjnymi węzłami, bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi i obiektami 
mostowymi to dla nas perspektywa szybkiego 
przemieszczania się. Docelowo podróż z południa kraju 
w kierunku Poznania ma się skrócić o połowę.  

Koszt budowy etapu od Piekar Śląskich do Lublińca ma 
wynieść ok. 1,7 mld zł. Inwestycja będzie finansowana 
z Krajowego Funduszu Drogowego. Realnym terminem jej 
rozpoczęcia jest 2020 r.  

REKRUTACJA  
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg w sprawie 
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół 
podstawowych, informujemy: 

 Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Tworóg na rok szkolny 2018/2019 
odbędzie się w terminie od 14 marca do 23 marca 
2018 r.  

 Rekrutacja do gminnych przedszkoli odbędzie się 
w terminie od 19 lutego do 2 marca 2018 r. 
w godzinach od 7.00-15.00 w sekretariacie 
placówek.  

Szczegóły dotyczące rekrutacji do placówek oświatowych 
Gminy Tworóg na rok szkolny 2018/2019 znajdziecie na 
stronie Urzędu Gminy: 

www.tworog.pl 
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NOWA PROPOZYCJA GOK-u!  

Taniec nowoczesny – to nowa propozycja GOK-u dla 
dzieci w wieku szkolnym. Jeżeli nie możesz usiedzieć 
w miejscu, gdy słyszysz muzykę – to oferta właśnie dla 
Ciebie! Nie czekaj! Przyjdź na spotkanie organizacyjne. 
Więcej informacji u instruktora: tel. 668 321 348 

 

WICEWÓJT  REZYGNUJE 

Po niemal 12 latach pracy na rzecz samorządu 
lokalnego (najpierw jako radny, a od 2011 r. jako 
zastępca wójta gminy) Klaudiusz Wieder zrezygnował 
ze swojej funkcji.  

W kompetencjach wicewójta było m.in. bezpośrednie 
nadzorowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tworogu, Gminnego Ośrodka Kultury  
i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu. 
Ponieważ ostanie lata były w dużej mierze skupione na 
reformie oświaty, zaangażowanie Klaudiusza Wiedera  
w tym zakresie było bardzo widoczne. Podczas obchodów 
Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Tworogu, 
dyrektor placówki Małgorzata Ziaja dziękowała mu za 
dotychczasową współpracę, która mimo wielu trudnych 
tematów, zawsze przebiegała  
w sposób rzeczowy. Do podziękowań i pożegnań włączyło 
się grono nauczycieli i uczniów oddziałów gimnazjalnych. – 
To było bardzo miłe i wzruszające – komentuje Klaudiusz 
Wieder. – Rzeczywiście było wiele skomplikowanych 
spraw, które wymagały długich rozmów i wysiłków. Zawsze 
jednak  odbywało się to w partnerskiej i pełnej zrozumienia 
atmosferze. Z pewnością były to pracowite lata. Uważam, 
że wiele udało się zrobić, choć na pewno można było 
więcej – mówi. Wśród przeprowadzonych projektów 
wymienia m.in. adaptację strychu na bibliotekę szkolną  
i rozbudowę świetlicy w SP w Tworogu, likwidację 
przedszkola w Kotach, które stało się częścią przedszkola 
w Tworogu, utworzenie dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych w Boruszowicach i Kotach, czy wydłużenie 
godzin otwarcia wszystkich gminnych przedszkoli. 

Dyrektor GOK-u, Grażyna Chmiel zapytana  
o współpracę z byłym zastępcą wójta,  określa ją jednym 
słowem: – Była bardzo twórcza. Klaudiusz jest inicjatorem 
wielu wydarzeń kulturalnych, takich jak Dni Tworoga czy 
Śląsko-Góralskie Kolędowanie, które na stałe weszły do 
kalendarza gminnych imprez – mówi. W tym miejscu 
należy wspomnieć o jego zainteresowaniach związanych  
z popularyzacją i ochroną śląskiej kultury. Był 
zaangażowany w inicjatywę postawienia pomnika 
upamiętniającego ofiary wojen, internowań, wywózek  
i prześladowań przed Urzędem Gminy, co zostało 
zrealizowane w 2010 r., przyczynił się także do uzyskania 
przez gminę tytułu „Kamrata Śląskiej Godki”. To on jest 
twórcą skweru św. Anny w miejscu łączenia ulic 
Powstańców Śląskich i Szkolnej.  

– Przepracowaliśmy razem wiele lat. To była owocna  
i kreatywna współpraca, dlatego czuję pewien niedosyt, 
ale oczywiście rozumiem, że przyszła pora na nowe 
wyzwania zawodowe. Życzę Klaudiuszowi powodzenia  
w realizacji swoich placów – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Były wicewójt podkreśla, że bardzo ceni sobie 
pracę na rzecz samorządu. – Chciałem gorąco 
podziękować wszystkim współpracownikom oraz 
mieszkańcom gminy. Dziękuję wójtowi i radnym za 
wspólnie przeprowadzone projekty, za rzeczowe dyskusje  
i przyjacielskie relacje. Był to dla mnie czas intensywnej 
pracy, ale także osobistego rozwoju i piękna przygoda.   

 

MAŁE ŻABKI SKACZĄ… 

W drugim tygodniu ferii zimowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu odbyły się warsztaty sportowo-
taneczne dla dzieci, które sprawiły dzieciom mnóstwo 
frajdy! Prowadziła je instruktorka GOK-u Patrycja 
Jaruszowiec. Kilka fotek z warsztatów znajdziecie na 
stronie www.gok-tworog.pl.  
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PRAKTYKI W POLICJI 

Uczniowie klasy III oddziałów gimnazjalnych Szkoły  
w Tworogu, w ramach doradztwa zawodowego, 
uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy 
Policji w Tarnowskich Górach. Dzięki kilkugodzinnym 
praktykom w komendzie uczniowie zweryfikowali swoje 
wyobrażenia o wymarzonym zawodzie. Pozyskali 
informacje o wykształceniu, umiejętnościach oraz 
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu 
policjanta. Młodzież zapoznała się z organizacją, 
zarządzaniem i strukturą tarnogórskiej Policji. Uczniowie 
mieli okazję zobaczyć stanowisko dyżurnego, 
pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój dla matki  
z dzieckiem oraz pokój okazań.  

OKULIŚCI DLA AFRYKI 

Szkolne Koło Wolontariatu działające w oddziałach 
gimnazjalnych w Brynku wzięło udziału w akcji „Okuliści 
dla Afryki”.  

ZWROT AKCYZY DLA 
ROLNIKÓW 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

W terminie od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do  
31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2018 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. 

Młodzi adepci usłyszeli również ciekawe historie związane 
ze służbą policjantów na co dzień pracujących w różnych 
wydziałach komendy. Gimnazjaliści dowiedzieli się, na 
czym polega praca m.in. techników kryminalistyki, 
przewodnika psa czy policjantów operacyjnej służby 
kryminalnej. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom 
policji za poświęcony czas i zaangażowanie  
w poprowadzenie warsztatów dla trzecioklasistów. 

Hanna Penz 

Celem akcji była zbiórka okularów dla mieszkańców Afryki. 
Zbieraliśmy okulary korekcyjne „plusy” i „minusy” oraz 
okulary przeciwsłoneczne. Udało nam się zebrać 51 sztuk 
okularów, które zostaną przekazane potrzebującym 
w Afryce. 

Uczniowie działający w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz 
opiekunowie A. Kołecka, H. Penz

POMOC NA SŁODKO!  

W grudniu Szkolne Koło Wolontariatu działające 
w oddziałach gimnazjalnych w Brynku zorganizowało 
„Dzień słodkości”.  

Inicjatywa miała na celu zbiórkę pieniędzy przeznaczonych 
na zaadoptowane przez szkołę dziecko z Afryki. Nasze 
wolontariuszki (K. Mazur i E. Binkowska) od rana czuwały 
nad wypiekami, które zostały przygotowane przez 
przedstawicieli klas. Pomysł bardzo spodobał się szkolnej 
młodzieży, ponieważ zebraliśmy 408 złotych.  

Opiekunki  (Aleksandra Kołecka i Hanna Penz) przelały na 
konto podopiecznej kwotę w wysokości 405 złotych 
(3 złote wynosił koszt przelewu). Wolontariusze pragną 
jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym uczniom, pamiętajmy, że RAZEM 
MOŻEMY WIĘCEJ! 

Hanna Penz
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SEGREGACJA ŚMIECI 

Masowo składowane odpady niszczą nasze środowisko. Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego wpływu 
śmieci na naturę, jest segregacja odpadów. Korzyści związane z segregacją to m.in.: pozyskanie surowców wtórnych, 
niższe zużycie surowców naturalnych, uporządkowanie gospodarki odpadami, tańszy system selektywnej zbiórki 
odpadów, zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska. Po raz kolejny zachęcamy was do tego.  

Przypominamy, że w gminie Tworóg segregacja odpadów następuje bezpośrednio w gospodarstwach domowych, 
poprzez wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: opakowań szklanych, z tworzyw sztucznych oraz papieru. 
Równocześnie prowadzona jest akcja zbiórki baterii. Specjalne pojemniki są rozmieszczone w siedzibie ZUK Tworóg 
Sp. z o.o. (Kasa); punktach handlowych i placówkach oświatowych tj.: szkoły, przedszkola itp.; innych oznakowanych 
punktach. 

Informujemy również, że za budynkiem Urzędu Gminy, na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych znajduje się 
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w poniedziałek od 7.00-17.00, wtorek-piątek od 
7.00-15.00 oraz w sobotę od 8.00-13.00. 

Więcej informacji na temat odpadów komunalnych na stronach: 

www.tworog.pl oraz www.zuk.tworog.wer.pl 
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Foto. Karnawał oznacza zabawę! Najmłodsi mieszkańcy gminy Tworóg 
wiedzą o tym doskonale. A ponieważ to jedyna okazja w roku, by 
poszaleć z ubraniami – korzystali do woli z balów przebierańców.  

Na zdjęciach uczestnicy zabaw w Tworogu i w Świniowicach.  

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ  

Foto. „Miłość i dobroć” – to tytuł najnowszego, autorskiego przedstawienia 
Akademii Seniora. Przeczytacie o nim w dziale „Kulturalnie”.  

Foto. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaproponował dzieciom 
aktywne ferie w postaci półkolonii (poniżej) oraz warsztatów  

sportowo-tanecznych (powyżej). 


