
TWG KURIER 
Poniedziałek, 8 lutego 2016 
Nr 91, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powst. Śl. 6  
Sklep Spożywczy 4 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

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 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Ślązak, Góral – dwa bratanki!  
O występie gości z Istebnej i talentów z zespołu „Tworożanie” przeczytacie na str. 10. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Podczas sesji nadzwyczajnej podjęto m.in. uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych. Czy dzieci mieszkające 
poza obwodem szkolnym będą przyjęte? Więcej w dziale 
„Sesja”. 

Styczeń obfitował w spotkania noworoczne, występy dla 
dziadków, bale przebierańców i koncerty kolędowe. 
W dziale „Pod lupą” wspominamy kilka z nich. W tym 
numerze rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych 
kapliczkom gminnym. Zachęcamy Was do współtworzenia 
rubryki poprzez przesyłanie starych zdjęć lub opisów 
kapliczek, które nieraz wiążą się z rodzinną historią lub 
zapomnianym wydarzeniem. Czekamy na wasze maile! 

Wygląda jak krzyżówka owcy z żyrafą. Ma miękką, 
delikatną wełnę, nosi zabawne „fryzury”, patrzy wielkimi, 
ciemnymi oczami i ma zabójczo długie rzęsy. Potrafi pluć, 
podobnie jak lama, ale robi to tylko w ostateczności… 
O kim mowa? To oczywiście urocza alpaka, która 
każdemu potrafi poprawić humor. Kto je hoduje 
i dlaczego? Czytaj w dziale „Hobbysta”.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Alicja Niedworok 

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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TWG 

KURIER SESJA 
 REKRUTACJA DO KLAS 
PIERWSZYCH 

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały 
wprowadzone zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół 
podstawowych są przyjmowani tak jak dotychczas, na 
podstawie zgłoszenia. Kandydatów mieszkających poza 
obwodem obejmuje postępowanie rekrutacyjne, jego 
kryteria określiła Rada Gminy Tworóg. Odpowiednia 
uchwała w tej sprawie została podjęta podczas sesji 
nadzwyczajnej 29 stycznia.   

Kryterium Maksymal
na liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia 

kryteriów 

Rodzeństwo 
kandydata 
realizuje 

obowiązek 
szkolny w tej 

szkole 

 

16 pkt Oświadczenie rodziców 
o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata 
do tej samej szkoły 

Rodzeństwo 
kandydata 

uczęszcza do 
przedszkola w 

obwodzie 
szkoły 

 

8 pkt Oświadczenie rodziców 
o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata 
do przedszkola  

w obwodzie 

Miejsce pracy 
rodziców 

znajduje się w 
obwodzie 

szkoły 

4 pkt Zaświadczenie 
pracodawcy  

o zatrudnieniu, 
zaświadczenie  

o wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy 

cywilno-prawnej, wydruk 
ze strony internetowej 
Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo 

informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Osoby, które 
wspierają 

rodziców w 
zapewnieniu 

należytej 
opieki 

kandydatowi, 
mieszkają w 

obwodzie 
szkoły 

2 pkt Oświadczenie rodziców, 
że krewni kandydata, 

którzy wspierają 
rodziców, mieszkają  
w obwodzie szkoły 

 

CIĄGLE PAMIĘTAMY… 

Kiedy w 1945 r. wkroczyła na teren Śląska Armia 
Czerwona, rozpoczął się czas mordów, gwałtów, 
grabieży… Czas, który do historii przeszedł jako 
„Tragedia Górnośląska”.   

Do Tworoga Sowieci dotarli 22 stycznia. Wielu 
deportowano i zmuszono do pracy w ciężkich warunkach
w donieckich kopalniach. Wrócił co piąty wywieziony. 
Mężczyźni z Tworoga także padli ofiarą Armii Czerwonej.
Wiele kobiet bezradnie patrzyło jak ich mężowie znikają za 
horyzontem. Niestety większość już nie wróciła. 

Pamiętamy o nich. Podczas styczniowej sesji 
nadzwyczajnej, wójt oraz radni i Fryderyk Zgodzaj (autor 
wieńca) złożyli znicze i wieniec oddając część przy 
pomniku poświęconym ofiarom wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań. Powyższe zdjęcie udostępnił 
Fryderyk Zgodzaj.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji nadzwyczajnej Rady 
Gminy Tworóg z 29 stycznia 2016 r.: 

– podjęto uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Tworóg 
(uchwała nr XVI/137/2016); 
– podjęto uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych 
publicznych gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Tworóg 
(uchwała nr XVI/138/2016); 
– podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2016 r.  

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

 



5 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
NOWOROCZNE TOASTY 

Za nowy rok, za zdrowie i pomyślność – takie toasty 
wznoszono podczas spotkań noworocznych dla 
seniorów. Sołtysi i rady sołeckie z Tworoga  
i Boruszowic-Hanuska zadbały także o świąteczne 
akcenty. 

Tworóg 

Poczęstunek dla seniorów z Tworoga, którzy skończyli  
75. rok życia, przygotowano 16 stycznia w SP w Tworogu. 
W spotkaniu wzięło udział 92 seniorów oraz zaproszonych 
gości, których powitali: sołtys Gertruda Byszewska, wójt 
Eugeniusz Gwóźdź oraz dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja. 
– Następnie uczniowie SP Tworóg wystawili jasełka, które 
były gorąco oklaskiwane przez uczestników spotkania.  
Po występie, smacznym obiedzie i kawie, seniorzy śpiewali 
kolędy, wspólnie rozmawiali o sprawach dla nich istotnych 
oraz podziękowali władzom gminy za 
zorganizowanie spotkania – relacjonuje członek rady 
sołeckiej, Bertold Kubitza.  

Boruszowice-Hanusek 

Porozmawiać z dawno niewidzianym sąsiadem, 
„poklachać” z koleżanką, zamienić słówko z sołtysem, 
wspólnie wznieść toast… Tak niewiele, a jednak cieszy. 
I temu zdaniem sołtysa, Mariana Łuczaka, powinny służyć 
noworoczne przyjęcia dla seniorów. Chodzi o stworzenie 
okazji do spędzenia czasu w dobrym towarzystwie, do 
dyskusji przy kawie i ciastku i do przełamania rutyny.  

Rada sołecka i sołtys składają podziękowanie Komitetowi 
Rodzicielskiemu SP w Tworogu za dobrze zorganizowaną  
i miłą obsługę cateringową spotkania. Dyrektor szkoły – 
Małgorzata Ziaja dziękuje wszystkim organizatorom za 
pracę i wsparcie tej pięknej inicjatywy.  

19 stycznia seniorzy z Boruszowic-Hanuska i Mikołeski 
spotkali się w restauracji „Hanusek”. Po życzeniach 
i toaście goście podzielili się opłatkiem i zasiedli do obiadu. 
W spotkaniu uczestniczyli także wójt Eugeniusz Gwóźdź 
oraz radni.  

Foto. Spotkanie uświetnił występ uczniów klas III z jasełkami pt. „Tak, to 
on jest królem”. Uczniów przygotowała Katarzyna Mika i Beata Janiga. 

Foto. Takie popołudnia to najlepszy sposób na zimową chandrę. 

 
Świniowice 

Seniorzy ze Świniowic mogą się czuć wyróżnieni. Ich 
opłatkowe spotkania organizowane przez sołtysa i radę 
sołecką mają trzydziestoletnią tradycję. 30 jubileuszowy 
Dzień Seniora w Świniowicach odbył się 20 grudnia 
w miejscowej świetlicy przy OSP. Jak podkreśla sołtys 
Patrycja Skowronek, organizatorzy starali się, by 
popołudnie było wyjątkowe. – Na spotkanie zaprosiliśmy 
także te osoby, które mają tymczasowe zameldowanie. 
Bardzo ich to ucieszyło, bo dotąd nie otrzymywali 
zaproszeń.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Mam nadzieję, że seniorzy którzy nie świętowali z nami, 
choć mogli, dadzą się przekonać za rok. Już dzisiaj gorąco 
zapraszamy – mówi Patrycja Skowronek. Organizatorzy 
nie zapomnieli także o tych, którzy ze względu na stan 
zdrowia nie mogli dotrzeć. Przygotowano dla nich drobne 
upominki. W wydarzeniu uczestniczyli także wójtowie gmin 
Tworóg i Wielowieś oraz proboszcz wielowiejskiej parafii  
z ojcem Maksymilianem, który odwiedza parafię w okresie 
świątecznym i od 15 lat jest gościem na spotkaniu dla 
seniorów. Uroczystość uświetnił chór z Wielowsi.  

KARNAWAŁOWE WYGIBASY  

Pizza na starcie, a potem gry i zabawy z animatorem, 
konkursy, tańce, wygłupy i nagrody dla każdego! Dzieci 
były zachwycone i z pewnością jeszcze długo będą 
pamiętać bal karnawałowy w Świniowicach organizowany 
przez sołtysa i radę sołecką. – Bawiły się z nami nie tylko 
dzieci z sołectwa, ale też z ościennych miejscowości. 
Bardzo nas to cieszy – przyznaje sołtys, Patrycja 
Skowronek. To był jej debiut w roli organizatora balu dla 
dzieci. Trzeba jednak przyznać, że udany. Najsurowsi 
krytycy, czyli uczestnicy zabawy, wyszli uśmiechnięci od 
ucha do ucha… Czy można chcieć więcej?  

 DLA BABCI I DZIADKA W 
PRZEDSZKOLU W WOJSCE 

W styczniu, który jest zimowym miesiącem pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa dni, które sprawiają, że 
robi nam się cieplej na sercu. Wszystko to za sprawą 
święta naszych kochanych Babć i Dziadków.  

W przedszkolu w Wojsce dzieci zaprezentowały swoje
zdolności artystyczne. Starsza grupa wystąpiła we wtorek 
19 stycznia, z kolei młodsza grupa w czwartek 21 stycznia. 
Na wstępie wychowawczynie, Barbara Sikora oraz Maria 
Jonecko, gorąco powitały wszystkich gości składając im 
przy tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Dzieci wraz 
z nauczycielkami przygotowały piękny program 
artystyczny. W większości były to wzruszające wierszyki 
oraz piosenki. Przedszkolaki wystawiły także jasełka oraz 
zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Dumni
Dziadkowie ze wzruszeniem i radością podziwiali swoje 
pociechy. Dzieci dziękowały im za ciepło, dobroć i miłość 
jaką ich obdarowują.  

Po występie przedszkolaki wręczyły upominki oraz 
zaprosiły ich do wspólnej zabawy. Następnie wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek, za który bardzo serdecznie 
dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie.   

Atmosfera obu uroczystości była wspaniała. 
Rozpromienione twarze Babć i Dziadków pokazały nam jak 
ważne są takie spotkania oraz wspólnie spędzone chwile 
z wnukami. Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze raz
życzymy samych cudownych chwil w życiu oraz tego, by 
zawsze byli dumni ze swych milusińskich.   

Alicja Niedworok 
 

Foto. Występujące wnuczęta to najlepszy prezent dla babci i dziadka.  
W przedszkolu w Wojsce przedszkolaki wzruszyły swoich gości 

piosenkami i wierszykami. 

 

Foto. Słowa uznania należą się rodzicom, którzy postarali się  
o pomysłowe i kolorowe kostiumy dla dzieci. Na parkiecie prócz 

księżniczek, wróżek i piratów bawiły się pszczółki, Indianie, smoki, 
biedronki, myszka Mini, chirurg, a nawet szkielet…  

Jednym słowem: było bajecznie! 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 

Angelika jest wykształconym zootechnikiem po kursie 
zooterapii. Przyznaje, że kiedy zobaczyła alpaki po raz 
pierwszy, od razu się w nich zakochała. Z czasem podjęła 
decyzję o otwarciu własnej hodowli i prowadzeniu 
profesjonalnej terapii z udziałem tych zwierząt. W realizacji 
pomysłu pomógł jej chłopak – Dawid Wons. Jego babcia 
mieszkająca w przysiółku Wesoła przed laty hodowała 
owce, po których pozostała pusta owczarnia. Para 
postanowiła przystosować owczarnię na potrzeby swojego 
stadka. Dziś mieszka tam samiec alfa, czyli inteligentny 
Kajtek, żywiołowy Ashan, nieco samolubny, choć uroczy 
Narcyz, słodki malec, czyli Płomyk i samica Dominiki, która 
jako jedyna z grupy urodziła się w Chile. Codziennie rano 
Angelika i Dawid odwiedzają swoich pupili, wypuszczają 
na świeże powietrze i karmią. – Ich przysmakiem są 
marchewki, dla nich zrobią wszystko – mówi Angelika 
karmiąc swoje żywe maskotki. Raz na jakiś czas zwierzęta 
wymagają zabiegów kosmetycznych takich jak skrócenie 
zębów, korekcja racic, strzyżenie. Jednak, choć hodowla 
wymaga poświęcenia czasu, nie żałują. Samo spojrzenie 
tych wyjątkowych zwierząt rekompensuje cały trud.        

W ofercie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt 
znajdują się nie tylko spotkania z alpakami, ale także 
z kotką Nelą (felinoterapia) i suczką Lucy (dogoterapia). 
Zajęcia polecane są szczególnie dzieciom, młodzieży 
i osobom starszym. Jak zapewnia Angelika takie spotkania 
relaksują, wyciszają, zmniejszają lęk, pomagają się 
otworzyć, motywują do działania, rozwijają wyobraźnię, 
spostrzegawczość oraz dają poczucie bezpieczeństwa.  

ZWIERZĘTA, KTÓRE LECZĄ  

Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta potrafią nam nie 
tylko umilić życie, ale też pozytywnie wpływać na jego 
jakość i nasze zdrowie. Co oferuje terapia z udziałem 
zwierząt i kto na terenie naszej gminy potrafi to robić? 
Odpowiedź znaleźliśmy w pewnej starej owczarni, dziś 
będącej domem przybyszów rodem z Chile…  

Jest mroźny styczniowy poranek. Na ziemi leży cienka 
pokrywa twardego śniegu. Pogoda z pewnością nie 
zachęca do spacerów, przynajmniej ludzi… – Naszym 
pupilom to nie przeszkadza. One są zahartowane  
i przyzwyczajone do minusowych temperatur – wyjaśnia 
Angelika Paś z Połomii, właścicielka „Leśnego Zakątka” 
oferującego terapię z udziałem zwierząt. Jej pupile, czyli 
urocze alpaki spoglądające przyjacielsko spod długich 
rzęs, pochodzą z Ameryki Południowej. Są hodowane 
głównie w Chile i Boliwii na wysokogórskich pastwiskach, 
gdzie temperatura waha się od minus 20 do plus 20 stopni 
Celsjusza. Hoduje się je przede wszystkim ze względu na 
wyjątkową wełnę (uznawaną za jedną z najlepszych na 
świecie), która nie wywołuje alergii (runo alpaki jest 
hipoalergiczne), jest bardzo ciepła, lekka, niezwykle 
miękka, a przy tym zaskakująco mocna. Jednak dla 
Angeliki to nie wełna była argumentem przemawiającym za 
hodowlą tych zwierząt, a ich usposobienie. Alpaki są 
bardzo łagodne, potrafią się zaprzyjaźnić z człowiekiem, 
szczególnie z dziećmi. Pozwalają się głaskać i przytulać,  
a nawet wyprowadzać na spacery. Ich spokojne 
usposobienie wykorzystywane jest w zooterapii. Działania 
terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka  
w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej  
i fizycznej. Wskazaniami do takiej terapii są m.in. nerwice, 
depresje, choroby psychiczne, ADHD, autyzm, stany 
lękowe, upośledzenie intelektualne.  

Foto. Alpaki z Wesołej mają już za sobą debiut „teatralny”.  
W okresie świąt Bożego Narodzenia wystąpiły w żywej szopce  

przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy.  

 

 

Foto. Angelika jest nie tylko pasjonatką zwierząt. Aktywnie działa w 
szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomii i Kotach.  Była 

pierwszą kobietą-strażakiem w Połomii, a obecnie jest jedyną dziewczyną 
w jednostce, która wyjeżdża na akcje. Jej chłopak Dawid jest zawodowym 

strażakiem. Dziś łączy ich nie tylko straż pożarna, ale także wspólna 
pasja – miłość do zwierząt. W domu Angeliki mieszkają trzy psy, 

szynszyle, króliki, koty, a w stajni – koń. 
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 – Udowodniono, że kontakt ze zwierzętami zmniejsza 
także agresję, dlatego z powodzeniem terapię stosuje się  
u więźniów, np. którzy znęcali się nad zwierzętami – mówi 
Angelika. Według naukowców dzieci dorastające w domu, 
gdzie jest czworonóg szybciej zaczynają chodzić,  
a w późniejszym wieku są bardziej pewne siebie. Osoby 
starsze z kolei zmuszone do codziennych spacerów ze 
swoim psem dbają o układ krążenia i kondycję przez co 
żyją dłużej. A kocie mruczenie? To przecież nic innego jak 
relaksująca muzykoterapia. Korzystajmy więc naturalnego 
leku, jakim  jest kontakt ze zwierzętami, póki nie jest na 
receptę…   

Więcej o „Leśnym Zakątku” na stronie 
www.lesnyzakatek.org 

MAMY ROCZEK 

4 lutego Klub Sportowy Karate Tworóg obchodził 
swoje pierwsze urodziny. Rok minął szybko  
i pracowicie. Były treningi, turnieje, egzaminy  
i pierwsze sukcesy.  

TWG KURIER – HOBBYSTA 

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu 
poniedziałek i środa, godz. 17.30-19.00 

piątek, godz. 18.00-19.00 
sala gimnastyczna SP Tworóg. 

1% DLA OSP 

– Naszymi zawodnikami są głównie dzieci mieszkające na 
terenie Gminy Tworóg. Mimo tak krótkiego okresu 
funkcjonowania, mamy już pewne osiągnięcia. W grudniu 
2014 r. (czyli po zaledwie 3 miesiącach treningów)  
w „Mikołajkowym Turnieju Karate Kyokushin-
Shinkyokushinkai” troje naszych zawodników w wieku 7, 8, 
10 lat zajęło IV miejsca w swoich kategoriach. W lutym 
2015 r. dwóch zawodników wystartowało  
w „Międzynarodowym Turnieju Dzieci i Młodzieży”  
w Kobierzycach zajmując III miejsce – Brązowy Medal oraz 
Wyróżnienie. Z kolejnego turnieju (także w Kobierzycach ) 
„V Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushinkai 
Kobierzyce Cap Kumite Full Contact”)  przywieźliśmy Złoty 
Medal i Wyróżnienie. W czerwcu natomiast wzięliśmy 
udział w  Pucharze Tarnowskich Gór Karate 
Shinkyokushin, z którego przywieźliśmy 6 medali 
drużynowo zajmując IV miejsce – wymienia osiągnięcia 
sensei. W grudniu karatecy zdali kolejny egzamin. Obecnie 
przygotowują się do turnieju w Tarnowskich Górach.   

Jednak to nie medale są najważniejsze w karate,  
a samodoskonalenie. Karate to nieustanna walka z samym 
sobą, pokonywanie własnych ograniczeń, nauka 
dyscypliny i wytrwałości. Jeżeli drzemie w tobie wojownik, 
przyjdź na trening i odkryj go w sobie!  

Przygoda z karate na terenie 
naszej gminy rozpoczęła się 
w październiku 2014 r. 
Spotkania odbywały się 
wówczas pod egidą TKS 
Karate Tarnowskie Góry. 
Samodzielny Klub Sportowy 
Karate Tworóg powstał  
w lutym 2015 r. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za 
coroczne przekazywanie 1% podatku strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu. Darowizna 
wspomaga naszą jednostkę w jej codziennym 
funkcjonowaniu, a co za tym idzie podnosi poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców, jednocześnie podnosząc 
standard pracy strażaków ochotników.  

Nigdy nie zawiedliśmy się na mieszkańcach naszej gminy 
i dlatego i w tym roku serdecznie prosimy o wsparcie 
naszej jednostki, za co z góry serdecznie DZIĘKUJEMY. 
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„PRZYSZYWANA” BABCIA  
Z PĘDZLEM 

Niespełna rok temu w drzwiach GOK-u stanęła kobieta. 
Z lekką nieśmiałością zapytała o zajęcia plastyczne dla 
dorosłych. – Nie chcę się zbłaźnić – mówi wprost. – 
Ale chciałabym spróbować. – Proszę przyjść w piątek. 
Pozna Pani naszą instruktorkę, zobaczy jak wyglądają 
lekcje. To nic nie kosztuje. Zapraszamy – zachęcali 
pracownicy GOK-u. Kobieta podziękowała za 
informacje i wyszła. Kilka dni później wróciła. I już 
została. Krystyna Nowicka z Kotów, od tamtej pory nie 
opuściła ani jednych zajęć, a jej instruktorka, Jolanta 
Warzecha mówi pół żartem, pół serio: Wkrótce 

przerośnie mistrza!  

Warsztaty plastyczne dla dzieci cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, ale wciąż niewiele osób ma odwagę  
w późniejszym wieku rozpocząć przygodę z pędzlem. – A 
szkoda, bo na taką aktywność nigdy nie jest za późno – 
twierdzi Jola Warzecha. GOK oferuje bezpłatne spotkania 
dla osób dorosłych w każdy piątek w godz. 16-19.  

– Ogłoszenie o lekcjach dla dorosłych znalazłam w „TWG 
Kurierze”. Doszłam do wniosku, że przyszedł czas, by  
w końcu spróbować – mówi pani Krysia. Początkowo nie 
odpuszczała nawet warsztatów dla dzieci. – 
Potrzebowałam wskazówek fachowca i bardzo chciałam 
się uczyć – wspomina. Towarzyszyła więc dzieciom na 
zajęciach i szybko została przez nie „ochrzczona” ich 
przyszywaną babcią. – Przyznaję, że bardzo mi się to 
spodobało – dodaje.   

TWG KURIER – HOBBYSTA 

Pani Krysia od zawsze chciała malować. – Ta potrzeba 
tkwiła we mnie, ale nie miałam czasu. Dom, dzieci… Były 
co prawda niewinne próby akwarelą, ale pierwsze prace 
przedstawiające kwiaty uważam za dosyć prymitywne –
stwierdza krytycznym okiem. Na szczęście syn z większym 
entuzjazmem podszedł do sprawy. Prace mamy spodobały 
mu się, nawet oprawił kilka.  

Foto. Pani Krysia 25 lat temu dostała sztalugi w prezencie. Przeleżały nie 
tknięte do teraz. – To niesamowite, najwyraźniej czekały na swój czas – 

komentuje uczestniczka warsztatów plastycznych dla dorosłych. 

Zdjęcia z zajęć na stronie www.twg-kurier.pl 

– Rodzina rzeczywiście zawsze mi kibicowała. 5 lat temu 
pojechałam do córki mieszkającej w USA. Ona przyparła 
mnie do muru. Zabrała mnie do ogromnego sklepu, 
w którym było dosłownie wszystko: pędzle, szkicowniki, 
kalki, farby i wzory do malowania z instrukcją. Kapitalne 
miejsce – mówi rozmarzona. Jeden z wzorów dostała 
w prezencie od córki. Dopiero po kilku tygodniach 
odważyła się spróbować. Ale zrobiła to! – Przełamałam 
wtedy pierwsze lody, brakowało jednak wskazówek 
profesjonalisty – przyznaje. I tutaj zaczyna się rola 
instruktorki z GOK, Joli Warzechy. – Do dzisiaj pamiętam 
motyw gałązki bzu – pierwszy malowany przeze mnie na 
lekcjach w GOK-u. Pani Jola ma w sobie wyjątkowy 
spokój, ciepło. Potrafi zachęcić, motywować, a jej 
wyciszenie wpływa kojąco na otoczenie. Po zajęciach 
zawsze wychodzę naładowana pozytywną energią 
i zrelaksowana. Zdarza mi się śmiać do samej siebie! 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
NASTROJOWE POPOŁUDNIE  
Z DAMIANEM HOLECKIM 

10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbył się nastrojowy koncert kolędowy w wykonaniu 
Damiana Holeckiego. Tym, którzy nie mieli jeszcze 
okazji zobaczyć zdjęć z wydarzenia, przypominamy, że 
fotorelację znajdą na stronie www.gok-tworog.pl. 
Artysta przygotował znane kolędy oraz pastorałki, które 
trafiają do serc, a także kilka utworów ze swojego 
repertuaru. Poniżej śpiewająca z Holeckim publiczność.  

 

Po raz kolejny wydarzeniu towarzyszył cel charytatywny. 
Tym razem pomoc finansowa trafiła na konto fundacji 
opiekującej się Milenką Łysik (na zdj. z mamą). 
Dziewczynka w wyniku wrodzonego zakażenia wirusem 
cytomegalii ma uszkodzony układ nerwowy, a także cierpi 
na obustronny niedosłuch. Aby jej pomóc, mieszkańcy 
Tworoga i KGW upiekli ciasta i przygotowali kiełbaski, 
które sprzedawano podczas imprezy. Mieszkańcy nie 
pozostali obojętni i hojnie wsparli inicjatywę. – To świadczy 
o poczuciu współodpowiedzialności za kogoś, kto mieszka 
obok nas i o dobroci serca – komentuje Klaudiusz Wieder.  

Fundacja „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33A  
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010  
z dopiskiem: Milena Łysik 164/L – darowizna  

Przekaż 1% swojego podatku Milenie!  
Wystarczy w PIT wpisać: nr KRS 0000186434,  

cel szczegółowy 1%: Milena Łysik 164/L 

ŚLĄZAK, GÓRAL – DWA 
BRATANKI 

Zespół Istebna liczy ponad sto lat. Obecnie ok.  
50 członków zespołu zajmuje się tańcem góralskim, 
śpiewem i promowaniem kultury regionalnej. 
Występowali nie tylko w całej Polsce, ale także  
w Jordanii, Czechach, Algierii, we Włoszech, na 
Półwyspie Arabskim, w Chinach i Rumunii. 30 stycznia 
reprezentacja grupy odwiedziła Tworóg. Na scenie 
GOK-u w Tworogu wystąpiła z bożonarodzeniowym 
repertuarem. Wcześniej zaśpiewał zespół 
„Tworożanie” działający przy SP w Tworogu. Śląsko-
góralskie kolędowanie odbyło się już po raz drugi i jest 
duża szansa na powtórkę spotkania już za rok.    

„Tworożanie” działają w murach SP w Tworogu. Zaczęło 
się niewinnie. Grupa uczniów podstawówki w strojach 
ludowych rozpoczęła próby. Z czasem pojawiły się 
pierwsze występy, a w końcu sukcesy. Zespół prezentował 
się już m.in. w Czechach – w gminie partnerskiej  
i w Chorzowskim Centrum Kultury, a planuje wyjazd do 
Bawarii. Obecnie część członków zespołu uczy się  
w Gimnazjum w Brynku. Można więc pokusić się  
o stwierdzenie, że „Tworożanie” rozwijają się i powoli 
przestają być już tylko szkolnym zespołem. Kto wie, czy  
w przyszłym roku nie będziemy już pisać o zespole 
gminnym… – Takie koncerty warto organizować z kilku 
powodów. Jednym z ważniejszych jest międzygminna 
integracja. To wynika z potrzeby społecznej 

 

– chcemy poznawać naszych sąsiadów, zauważać 
podobieństwa, uczyć się szanować różnice. Poza tym, nie 
zapominajmy, że obserwacja profesjonalistów w pracy, jest 
bardzo potrzebna „Tworożanom”. W ten sposób dzieci 
mają kontakt z artystami prezentującymi podobne treści. 
W ten sposób uczą się dobrych wzorców, widzą, że ciężka 
praca popłaca i można z niej czerpać satysfakcję – mówi 
z-ca wójta, Klaudiusz Wieder, który wspólnie z Elżbietą 
Polok z Istebnej prowadził kolędowanie. – Wielki ukłon 
w stronę rodziców, którzy znajdują czas, by zawieźć 
dziecko na próbę, czy występ. Bez tego wsparcia rozwój 
zespołu nie miałby racji bytu – dodaje.  
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

WIECZÓR Z ARTUREM 
ANDRUSEM  

Choć rozmiary niewielkie, potencjał ma ogromny. 
Kawiarenka Rancza „Baranówka” to istna fabryka 
kulturalnej przyjemności. 30 stycznia, w atmosferze 
subtelnej ironii doprawionej poezją i muzyką, goście 
„Baranówki” wysłuchali koncertu artysty multimedialnego,  
gospodarza spotkań kabaretowych, konferansjera, poety, 
piosenkarza – Artura Andrusa.  

Koniecznie zajrzyjcie na facebook’owy profil rancza. 
Znajdziecie tam ciekawe zdjęcia z wydarzenia m.in. 
autorstwa mieszkańca naszej gminy, Mieszka Mrozka 
(jedna z fotografii poniżej). 

WYŚPIEWANE SUKCESY W 
PRZEGLĄDZIE WOJEWÓDZKIM 

12 grudnia 2015 r. uczennice SP w Tworogu odniosły 
kolejny sukces, tym razem w XIII Wojewódzkim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce. Śpiewając kolędy w 
językach polskim i niemieckim zajęły następujące miejsca: 
 
w kategorii klas I-III: 
– solistka Monika Wójcik – III miejsce 
– zespół wokalny (uczennice klas III a i III b) – wyróżnienie 
w kategorii klas IV-VI: 
– chór szkolny (wykonanie a cappella) – I miejsce 
– zespół wokalny (trio) – wyróżnienie 

Finalistki można było usłyszeć jeszcze raz podczas 
uroczystego koncertu, który odbył się 16 stycznia 
w kościele pod wezwaniem św. Anny i św. Huberta 
w Dąbrówce.  

Uczennice przygotowały: Brygida Samol, Anna 
Wasilewska i Beata Janiga. Laureatkom i nauczycielom 
serdecznie gratulujemy. 

BABINIEC 2016  
– ZNAMY JUŻ DATĘ! 

„Baby” szykujcie się! Wiosna należy do WAS! 15 kwietnia 
świętujecie w GOK-u podczas kolejnej edycji „Babińca”. 
Tym razem będzie wam towarzyszyć zespół „Blue Party”.
Wejściówki do nabycia w dniu imprezy przy wejściu. 
Dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Organizatorzy zapewniają kawę i ciastko. 

A już 5 marca kolejna porcja przyjemności. O godz. 18  
wystąpi zespół bluesowy „Gruff”.  

Z kolei 18 marca o godz. 19 na scenie kameralnej 
„Baranówki” wystąpi Michał Kielak – świetny muzyk 
bluesowy grający na harmonijce ustnej. Będzie mu 
towarzyszyć zespół „Pokój nr 3” 
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SZLAKIEM KAPLICZEK  
I PRZYDROŻNYCH KRZYŻY CZ. I 

Na terenie gminy Tworóg znajduje się 18 kapliczek  
i 36 krzyży przydrożnych. – Krzyże można podzielić na 
pamiątkowe i wotywne, 3 zaliczane są do apotropaicznych 
(odpędzają zło) – czytamy w książce „Dwa rogi” Fryderyka 
Zgodzaja. Jakie wiążą się z nimi historie? W jakim celu je 
postawiono? Jeżeli macie informacje o krzyżach, 
kapliczkach, dysponujecie starymi fotografiami – 
skontaktujcie się z nami dzwoniąc do naszej siedziby 
(GOK w Tworogu, tel. +48 32 450 81 34 lub +48 512 
950 842) lub pisząc maila (twgkurier@poczta.fm).  

Tymczasem wyruszamy w podróż. Naszym pierwszym 
przystankiem będzie zespół kościelny w Tworogu, który  
jako jeden z kilku obiektów widnieje w rejestrze zabytków. 
Wpisano go 28 maja 1966 r.  

W skład zespołu wchodzą: kościół parafialny pod 
wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego z XIX 
wieku, rozbudowany w XX wieku, murowany, tynkowany,  
z transeptem i wieżą od zachodu; mur cmentarny oraz 
kaplica cmentarna. Na terenie cmentarza parafialnego pod 
murem stoi kapliczka św. Jana Nepomucena z początku 
XIX w.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Budowla została opisana m.in. na portalu 
www.polskaniezwykla.pl: Kapliczka ma dwupołaciowy 
dach pokryty współczesną już dachówką ceramiczną typu 
karpiówka, koloru czerwonego. Jest to budowla murowana, 
otynkowana i wydaje się, jakby składała się z dwóch 
części: części dolnej, czyli filarów, na których osadzono 
górną część z dachem. Tylna ścianka jest częścią muru 
kościelnego okalającego teren cmentarza wraz  
z kościołem. Ścianka szczytowa nie posiada zdobień, jest 
oddzielona od dolnej małym gzymsem, który otacza 
budowlę dookoła pod dachem. Otwory wnęki są otwarte, 
zakończone półokrągłymi łukami. We wnętrzu, na 
postumencie stoi figurka św. Jana Nepomucena mogąca 
pochodzić z początków XIX wieku i wygląda na to, że jest 
w stanie ogólnym dobrym. Ściany wewnętrzne kapliczki 
usztywniono płaskownikami; być może jej konstrukcja 
została już naruszona przez czas... 

W pobliżu kapliczki, przy wejściu bocznym do kościoła stoi 
krzyż dwuramienny. Zdaniem Zgodzaja, zarówno krzyż jak 
i kapliczka powstały krótko po epidemii cholery z końca 
XVIII w. Przypuszczalnie niektóre z ofiar, pochowano 
w okolicy krzyża i kapliczki.  

LUPERKUS, WALENTY I SKWER 
W TWOROGU…  

Romantyczne spacery, nastrojowe wieczory pod 
rozgwieżdżonym niebem i miłosne wyznania… 
Luty z pewnością kojarzy nam się z dniem 
św. Walentego. W Tworogu znajduje  się skwer 
nieoficjalnie poświęcony patronowi zakochanych.  

Plac św. Walentego w Tworogu znajduje się pomiędzy 
kościołem a tzw. „Starym Zamkiem”. Dziś stoją tam trzy 
blaszane figury (Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, 
św. Jerzego i św. Leopolda).  W XVIII w. naprzeciw 
skweru, mniej więcej w miejscu zabudowań 
gospodarczych sklepu GS, stał drewniany budynek szkoły. 
Placówka istniała do pożaru w 1866 r., który strawił łącznie 
12 budynków. Plac, nazywany dawniej „Turnplatz”, był 
miejscem zabaw dzieci uczęszczających do szkoły. 
Podobno kiedyś stały tam nawet urządzenia do ćwiczeń 
gimnastycznych. – Przed II wojną światową skwer był 
zagospodarowany. Wokół prowadziła ścieżka, rosły gęste 
bzy i inne krzewy ozdobne. Wśród krzewów 
rozmieszczone były ławki, co stwarzało dogodne warunki 
dla zakochanych – tak opisuje plac Fryderyk Zgodzaj
w „Dwóch Rogach”. Skwer zaczęto nazywać placem św. 
Walentego w latach 80. XX w.  

Podobno połowa lutego to idealny moment do zaręczyn 
i czas kiedy ptaki łączą się w pary… Walentynki, wbrew 
pozorom, nie są komercyjnym wymysłem zachodu. 
Owszem, o formie święta można dyskutować, ale jego 
rodowód sięga czasów pogańskich i nawiązuje do 
rzymskich luperkaliów, które obchodzono właśnie 
w połowie lutego. Nazwa tego religijnego święta pochodzi 
od Luperkusa – bożka italskiego, opiekuna stad i obrońcy 
bydła przed wilkami. Luperkus szybko został utożsamiony 
z Faunusem, a później z arkadyjskim bożkiem Panem. 
Luperkalia miały zapewnić płodność ludzi, pól i bydła.  

Foto. Plac św. Walentego sprzed wielu lat.  
Zdjęcie z archiwum Fryderyka Zgodzaja. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
 GIMNAZJUM W BRYNKU 
WYJAŚNIA 
Na łamach miesięcznika TWG Kurier pragniemy 
odnieść się do pisma, które mieszkaniec Boruszowic 
wywiesił w styczniu 2016 r. na tablicach 
ogłoszeniowych w miejscowościach gminy Tworóg. 
Ponieważ w piśmie tym znalazły się informacje, które 
znacznie odbiegają od stanu faktycznego, wyjaśniamy: 

W dniu 15 grudnia nie miały miejsca w Gimnazjum  
w Brynku zajęcia, jak to napisano: na tematy intymne. 
Natomiast w dniu 16 grudnia w szkole była prowadzona 
prelekcja dla dziewcząt klas drugich. Zakres omawianych 
zagadnień nie wykraczał poza podstawę programową 
biologii i wychowania do życia w rodzinie. Ponieważ szkoła 
realizuje podstawę programową, rodzice nie musieli 
wyrażać zgody na udział dzieci w prelekcji. 

Napisano również: Osoba spoza szkoły, która  
z uczennicami przeprowadziła rozmowę na tematy 
intymne, wręczyła im broszurki oraz wyświetlała slajdy. 
Zajęcia przeprowadziła konsultantka profesjonalnego 
programu edukacyjnego pn. „Od dziewczynki do kobiety”. 
Jak informuje MENiS w piśmie z dnia 06.02.2004 r. zestaw 
pomocy dydaktycznych programu edukacyjnego „Od 
dziewczynki do kobiety” został wpisany do wykazu 
środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, 
o którym mowa w paragrafie 16 ustęp 1 punkt 7 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 24 kwietnia 2002r.  

Gimnazjum w Brynku od 2002 roku uczestniczy  
w programie i, jak do tej pory, zarówno uczennice, jak i ich 
rodzice nie zgłaszali zastrzeżeń. Należy też podkreślić, że 
aby zajęcia mogły się odbyć, dyrektor szkoły wcześniej 
zapoznaje  się ze scenariuszem zajęć, sprawdza zgodność 
z podstawą programową i na tej podstawie dopuszcza do 
przeprowadzenia zajęć lub prelekcji. 

Autor informacji napisał również, że uczennice były 
pozostawione bez opieki nauczyciela. Wyjaśniamy, że 
nauczyciele nie pozostawili uczennic bez opieki, byli do 
dyspozycji przez cały czas odbywającej się prelekcji. 
Ponieważ jednak zasadniczym celem zajęć było 
dostarczenie i poszerzenie wiedzy dotyczącej budowy 
anatomicznej układu rozrodczego żeńskiego, 
prawidłowości rozwojowych okresu dojrzewania, cyklu 
miesiączkowego, profilaktyki raka piersi, należało 
wykluczyć czynnik, który mógłby zostać odebrany jako 
ingerencja w osobiste sprawy uczennic.  

Jako placówka, która od początku istnienia kładzie nacisk 
na bezpieczeństwo uczniów, ich wszechstronny rozwój 
oraz możliwość udziału w różnorodnych formach 
kształcenia, z ogromnym zdziwieniem przeczytaliśmy 
pismo mieszkańca Boruszowic. 

 

Dziwią nas zarzuty, gdyż ich autor nie jest Rodzicem 
żadnego z naszych uczniów – skąd więc pochodzą  
informacje, które podaje w piśmie skierowanym do Rady 
Gminy Tworóg, Śląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i mieszkańców gminy 
Tworóg? 

Ponieważ są to informacje  niezgodne ze stanem 
faktycznym, oczekujemy przeprosin. 

Dyrektor, nauczyciele
 i pracownicy niepedagogiczni Gimnazjum w Brynku

 
 

KURSANCI! 
Gminny Ośrodek Kultury  
przypomina uczestnikom  

kursu tańca towarzyskiego,  
że kolejne spotkanie dobędzie się  
w czwartek, 11 lutego o godz. 19 

Kurs prowadzi Patrycja Jaruszowiec 
tel. 726 690 977 
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Lekcje również są inaczej zorganizowane. – Pierwszy 
dzwonek słychać o godz. 8.00 – jest to sygnał rozpoczęcia 
dwóch pierwszych lekcji, bez żadnej przerwy! Po 90 
minutach nauki ma miejsce 20-minutowa przerwa 
śniadaniowa, podczas której wszyscy uczniowie 
zobligowani są do wyjścia na podwórko szkolne. Nikt nie 
może zostać w szkole. Jedynym wyjątkiem jest ulewny 
deszcz i niska temperatura. Tylko wówczas dzieci mogą 
zostać w budynku. Po przerwie zaczyna się kolejny 
90-minutowy blok lekcyjny i druga 20-minutowa przerwa. 
Następnie odbywają się już 45-minutowe lekcje takie jak 
plastyka czy religia – relacjonuje pani Grażyna. 
Nauczycielka przyznaje, że bardzo spodobał jej się system 
usprawiedliwień uczniów. – Każdy rodzic ma obowiązek do 
godz. 8.00 rano zadzwonić do szkoły z informacją, że 
dziecka nie będzie. Jeżeli tego nie zrobi, dyrektor dzwoni 
do niego. Gdy nikt nie odbiera, zostają uruchomione 
procedury z wezwaniem policji włącznie… O wagarach nie 
ma więc mowy – mówi. Radykalnie, ale skutecznie!  

Lekcje z Polką były z pewnością dla uczniów odskocznią 
od codzienności i niepowtarzalną okazją do poznania 
wschodnich sąsiadów. – Dzieci zareagowały dość 
entuzjastycznie. Przygotowałam dla nich prezentację na 
temat naszego kraju, zabytków, słynnych postaci 
i zwyczajów, by przybliżyć im Polskę. Największe 
zainteresowanie wzbudził Tłusty Czwartek i Śmigus 
Dyngus. No i wszyscy w Augsburgu, bez względu na wiek 
wiedzą kim jest Robert Lewandowski – mówi śmiejąc się. –
Dla mnie to był niezwykle intensywny czas. Zebrałam 
mnóstwo nowych inspiracji na lekcje, poznałam wielu 
nowych, ciekawych ludzi , zwiedziłam tę część Bawarii no 
i dwa tygodnie tylko po niemiecku, to chyba było dla mnie 
najważniejsze – podsumowuje. Choć dwa tygodnie 
w Augsburgu minęły szybko, ten czas każdej ze stron 
przyniósł korzyści. I co najistotniejsze, koniec stypendium, 
to nie koniec niemieckiej przygody. Pani Grażyna należy 
bowiem do tych szczęściarzy, który robią w życiu to, co 
kochają.    

NIEMIECKA PRZYGODA 

Choć jest zapracowana i często zwyczajnie zmęczona, 
nie odpuszcza. Szkoli się, rozwija, pracuje, a „po 
godzinach” jest pełnoetatową mamą. Mimo życia  
w ciągłym biegu, znalazła czas na zagraniczne 
stypendium. Wyjazd był nagrodą w Ogólnopolskim 
Konkursie dla Nauczycieli Języka Niemieckiego.  
O zdobytym przez nauczycielkę wyróżnieniu pisaliśmy 
w lutym 2015 r. (TWG Kurier nr 80) – dokładnie rok 
temu. Teraz opowiadamy o jej wizycie w Bawarii.  

Konkurs ogłosił Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych 
ORE z siedzibą w Warszawie wraz z Ministerstwem 
Oświaty w Niemieckiej Bawarii. Adresatami byli 
nauczyciele języka niemieckiego z całej Polski. Wśród 
szczęśliwych laureatów znalazła się Grażyna Nierychło (na 
zdj. poniżej z uczniami z Bawarii). Jesienią nauczycielka 
wyjechała na dwutygodniowe stypendium hospitacyjne do 
Augsburga. Z Löweneck Volksschule wróciła z nowym 
doświadczeniem, wiedzą, kontaktami i ogromną ilością 
świeżych pomysłów, które już wprowadza w życie podczas 
swoich lekcji. Mało tego, szkoli pozostałych nauczycieli, by 
jej doświadczenie posłużyło wszystkim. Nam opowiada  
o podobieństwach i różnicach pomiędzy polskim  
a niemieckim systemem nauczania.  

 – W Niemczech istnieje inny system edukacji niż  
w Polsce. Szkoła podstawowa trwa 4 lata, potem 
uczniowie rozdzielani są do trzech rodzajów szkół. Ja 
trafiłam do tak zwanej Mittelschule –  placówki, którą 
można nazwać połączeniem naszej podstawówki  
z gimnazjum. Dzieci uczą się tam od 1 do 9 klasy. Przez te 
wszystkie lata edukację prowadzi jeden nauczyciel. Uczy 
wszystkich przedmiotów poza muzyką, plastyką i religią. 
Można to nazwać „nauczaniem  zintegrowanym do 9 klasy” 
– opowiada pani Grażyna.  

Myśląc o krajach zachodu, większości wydaje się, że 
nauka języka angielskiego prowadzona jest na wysokim 
poziomie. Tymczasem z obserwacji nauczycielki wynika 
coś zupełnie innego. – Tamtejsi nauczyciele nie ukończyli 
filologii i mam wrażenie, że są gorzej przygotowani do 
nauki tego przedmiotu – stwierdza. 

Foto. Lekcje języków obcych nie muszą być nudne. W podstawówce  
w Wojsce uczniowie poznają je np. bawiąc się na śniegu  

(podpatrzone na profilu facebook’owym szkoły).   
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APEL O POMOC DLA DARKA 

Szanowni Państwo, 

zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie 1 % podatku 
dla Darka Kaszuby, który cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce. Chciałabym bardzo, żeby syn potrafił 
samodzielnie chodzić. Żeby to osiągnąć bardzo potrzebna 
jest rehabilitacja, którą prowadzimy w domu i na turnusach 
rehabilitacyjnych. Do każdej rehabilitacji potrzebny jest 
kosztowny sprzęt.  

Po śmierci męża sama wychowuję syna i nie stać mnie na 
pokrycie wszystkich kosztów związanych z jego 
usamodzielnieniem. Do najważniejszego sprzętu jaki 
potrzebujemy należy: tor do nauki chodzenia (jego koszt to 
1 420,00 zł), specjalna kabina do ćwiczeń typu UGUL 
(koszt 2 390,00 zł) i materac trzyczęściowy składany 
(300,00 zł). 

Bardzo dziękuję za Państwa dobre serce i  dotychczasową 
pomoc.  

Będę wdzięczna za każdą złotówkę wpłaconą na konto 
fundacji, do której Darek należy. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
ul. Łomiańska 5 

01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 10915 Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia 

1 % podatku 

Proszę również o przekazanie 1% podatku.  
wystarczy w PIT wpisać:  
KRS: 0000037904,  
cel szczegółowy 1% podaj: 10915 Kaszuba Dariusz Jan 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Foto. Jak opisać to wyjątkowe zwierzę? Wygląda jak krzyżówka owcy 
z żyrafą. Ma miękką, delikatną wełnę, nosi zabawne „fryzury” i ma 

zabójczo długie rzęsy. Potrafi pluć, podobnie jak lama, ale robi to tylko  
w ostateczności… To oczywiście urocza alpaka, która każdemu potrafi 
poprawić humor. Więcej o żywych maskotkach przeczytasz na str. 7. 

Foto. Tak się bawią Świniowice! Bal karnawałowy dla najmłodszych 
przyciągnął nie tylko małych mieszkańców sołectwa, ale też sąsiadów z 
ościennych miejscowości. Imprezę otworzył poczęstunek z pizzą w roli 

głównej. Po takim podwieczorku, dzieci miały mnóstwo energii do 
zabawy.  Wspomnień ze styczniowych wydarzeń szukajcie w dziale „Pod 

lupą”.          

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

WIELKI 
POWRÓT DO 
EDENU! 

Dyskoteka „Eden”. 
Pamiętacie ją? Działała 
w obecnej sali widowiskowej 
GOK-u. Macie z nią dobre 
skojarzenia? Chcecie 
przeżyć to jeszcze raz? Nie 
ma sprawy! 

W sobotę, 2 kwietnia 
w GOK-u znów poczujecie 
ten klimat, znów zabrzmi 
muzyka z TAMTYCH lat!  

Rada Rodziców SP 
w Tworogu, Rada Sołecka 
i sołtys Tworoga oraz GOK 
zapraszają wszystkich 
mieszkańców gminy i nie 
tylko na wyjątkową imprezę. 
Usłyszycie hity z lat 80. i 90. 
Poczujecie się jak przed laty!  

Dochód z imprezy zostanie 
przeznaczony na organizację 
Dnia Dziecka. 


