
TWG KURIER 
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 
Nr 93, 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 

A JAK WIOSNA LIŚCIE SPLATA, PUSZCZAJ ZIMĘ, CZEKAJ LATA! 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A FOTORELACJE Z ZAJĘĆ W GOK 

Wasze dziecko chodzi na warsztaty plastyczne w GOK-u? 
Pamiętajcie, że możecie podglądać co się działo na stronie
www.gok-tworog.pl. W zakładce „Zabawa w artystę” 
znajdziecie fotorelacje z twórczych spotkań.  
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
POD LUPĄ ……………………………………………....str.4 
– Budzenie z zimowego snu w Wojsce 
– W końcu wiosna! 
– Czy to nowe wysypisko śmieci? 
HOBBYSTA ……………………………………………...str.6 
– Crossowo po trowie 
KULTURALNIE………………………………….…….…str.7 
– Udany powrót do Edenu! 
– W szkole jest bajecznie! 
– Dzień Otwarty w Gimnazjum – 14 kwietnia 
– Dzień Otwarty w SP w Tworogu – 12 kwietnia 
– Humanistki z Brynka 
– Spotkanie z Fridą 
– Poszukiwania artystów trwają 
– Co słychać w Baranówce? 
– GOK apeluje: baby przybywajcie! 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.11 
– 500+ 
– Księgowość bez tajemnic cz. I 
– Porozumienie bez słów, czyli akcja „Daj znak” 
– Wiosenne porządki drogowe 
– Woda pitna – skąd ją bierzemy? 
– Lekcje w wodzie 
– Majsterkowo 
– Stypendia dla najlepszych 
– Sport w podstawówce w Tworogu 
– Smacznie w Szkole Podstawowej w Wojsce 
– W kolejnym wydaniu „TWG Kuriera”! 
– Fotograficzny skrót wydarzeń 
 
 
 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Nasze przedszkolaki pożegnały już zimę. Marzanny 
zostały wrzucone do rzek i odpłynęły w siną dal. Wiosna 
wróciła, a z nią energia do zabawy, spacerów i sportu. 
Niestety przechadzki po lasach niektórych mocno 
zawiodły. Dlaczego? Zajrzyjcie do działu „Pod lupą”. 

W „hobbyście” zachęcamy was do wspólnego biegania. 
Już niedługo nadarzy się ku temu idealna okazja. Gdzie 
i kiedy? Szukaj odpowiedzi na str. 6. 

Lata 90. – czas muzyki pop, dance, elektronicznych 
brzmień i disco polo. Pamiętacie? Okazją do wspominania 
epoki koszul flanelowych, legginsów, kolorowych rajstop, 
skórzanych kurtek, pstrokatych szminek i gumy balonowej 
była impreza zorganizowana przez Radę Rodziców 
SP w Tworogu. Jak wyglądała dyskoteka w rytmach lat 80. 
i 90.? Czytajcie w dziale „kulturalnie”.   

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Edyta Dylak, Eleonora Krywalska, Jadwiga Pawelak 

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 POD LUPĄ 
BUDZENIE Z ZIMOWEGO SNU  
W WOJSCE 

Uczniowie podstawówki w Wojsce postanowili 
należycie przygotować się na powitanie wiosny  
i porządnie się wyspać snem zimowym. 17 marca  
w szkole miał bowiem miejsce Dzień Śpiocha.  

Każdy z uczniów przyszedł do szkoły ubrany w piżamę, 
szlafrok, z poduszką i kocem, gdyż otrzymał oficjalne 
przyzwolenie na krótki sen podczas lekcji. Dlatego też, po 
przerwie śniadaniowej, w każdej klasie zapanowała chwila 
błogiego lenistwa…  

Zimową pannę, wykonaną jak zawsze z ekologicznych 
materiałów, niosły starsze dzieci. Te młodsze szły na 
czele, dzielnie prowadząc całą grupę. Po dotarciu na most 
rozpoczęło się wielkie odliczanie i moment kulminacyjny,
czyli pożegnanie zimy i wrzucenie marzanny do rzeki. 
Dzieci z przejęciem przyglądały się jak woda zabiera 
symbol zimy i z nadzieją na rychłe przybycie wiosny, 
wróciły do przedszkola.   

 

Chociaż dzieci były nieco stremowane, wszystko poszło 
jak należy, a zwycięzcy zgodnie przyznali, że na taką 
właśnie wiosnę czekają – radosną, piękną i pełną 
niespodzianek. 

Hanna Blacha

W KOŃCU WIOSNA! 

MARZANNA Z BORUSZOWIC 

Na wiosnę z niecierpliwością czekały przedszkolaki 
z Boruszowic. Pomimo nieprzyjemnego chłodu, 
deszczowej aury i przenikliwego wiatru dzieci ubrały buty, 
kurtki, szale i czapki, ustawiły się parami przed 
przedszkolnym wejściem i z zapałem ruszyły w stronę 
rzeki. To przecież oczywiste, że 21 marca trzeba utopić 
marzannę. Pogoda nie może przecież im przeszkodzić! 

Dodatkowo, Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na 
rymowany, śmieszny wierszyk o spaniu, który wygrała 
Natalia Zdrzałek z klasy V: 

Już od rana słychać szloch, 
Co się dzieje? Wstaje Śpioch!!! 
Więc go pytam: Co się stało? 
I czy mu się dobrze spało? 
Bardzo dobrze, tylko mało!!! 
Tam pod kołdrą tak milutko, 
Tak rozkosznie, tak cichutko, 
Żal choć jedną wyjąć nogę,  
Pan się dziwi, że nie mogę? 

Mógłbym jeszcze smacznie spać,  
A tu budzą, każą wstać… 

Właśnie wtedy kiedy śniłem,  
Że bramkarzem super byłem… 

Zawsze w samym środku spania,  
Mama z łóżka mnie wygania… 

Po takiej, jeszcze zimowej drzemce, uczniowie z klas I-III 
kolejnego dnia mieli wiele sił i energii do działania, gdyż 
czekał ich Wiosenny Konkurs Recytatorski. Każdy  
z uczniów przygotował i wygłosił jeden wiersz, który został 
oceniony przez jury składające się nauczycieli szkoły. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

 

Celem akcji jest niesienie radości potrzebującym. Tym 
razem adresatami zostały dzieci z Domu Małego Dziecka 
w Wałbrzychu. Zbierano środki czystości, artykuły 
plastyczne i sportowe. W ten sposób szkoła uczy swoich 
podopiecznych empatii i wrażliwości. Dzieci jak zawsze 
chętnie uczestniczyły w przedsięwzięciu zachęcając 
również swoje rodziny.  

CZY TO NOWE WYSYPISKO 
ŚMIECI?  

– Czy to jakieś nowe publiczne wysypisko śmieci? – pyta 
poirytowany mieszkaniec Tworoga w mailu do redakcji. 
Pomiędzy zielonymi kępkami kiełkującej trawy, pod 
drzewami, na pagórkach – wszędzie butelki po alkoholu, 
puszki, słoiki, opakowania po lekach, plastikowe torby…  

Wyjątkowo zaśmiecony zakątek Tworoga jest 
zlokalizowany  pomiędzy ul. Górną (bloki) a rzeką 
Blaszynówką (Graniczną). Zresztą zobaczcie sami zdjęcia 
naszego czytelnika na www.twg-kurier.pl.  

 

 

Przedszkolaki z Wojski również nie miały zamiaru czekać  
z założonymi rękami i na wszelki wypadek przygotowały 
dwie Marzanny.  

Zimowe panny zostały odprowadzone nad rzekę,  
a następnie potraktowane ogniem i wodą. Palenie  
i topienie uosobienia zimna i śmierci to definitywne 
zakończenie mroźnej pory roku. Choć zima wciąż się 
wygraża – zsyła chłód, wiatr, a nieraz także śnieg, już nie 
wygra z wiosną. Dzieci doskonale o tym wiedzą, dlatego 
wracając do przedszkola w dłoniach trzymały gałązki 
ozdobione kolorowymi bibułkami symbolizującymi radość  
z powrotu wiosny.   

WIOSNA W SERCACH DZIECI Z TWOROGA 

21 marca zakończyła się trzecia edycja akcji „ Żeby wiosna 
była w sercu każdego dziecka” organizowanej przez 
Szkołę Podstawową w Tworogu. Tym razem rozśpiewani  
i barwni uczniowie witali wiosnę w budynku szkoły.  

– Często spaceruję po okolicy i nie potrafię przejść 
obojętnie obok zanieczyszczania w taki beztroski sposób 
naszej przyrody, która przecież jest wizytówką gminy. To 
nieodpowiedzialne i karygodne zachowanie – pisze nasz 
czytelnik.  

Dlaczego zielony zakątek stał się śmietnikiem? Komu 
i czemu ma to służyć? 

  

 

ZIMOWE PANNY Z WOJSKI 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
CROSSOWO PO TROWIE 

W Tworogu nie biega się po asfalcie, czy bieżni.  
W Tworogu „loto się po trowie…” Co najciekawsze – 
nikogo nie trzeba do tego zachęcać! Tereny 
rekreacyjne też nie wymagają reklamy. Wszystko za 
sprawą grupy wolontariuszy, którzy rok temu 
zorganizowali „Tworogowską dychę po trowie” – bieg 
crossowy po leśnych terenach Tworoga. Ich pasja 
przerodziła się w sporą imprezę sportową, którą rok 
temu docenili nie tylko amatorzy, ale też rasowi 
biegacze z różnych zakątków Śląska. Pierwsza edycja 
imprezy była bardzo udana. Jak będzie tym razem? 
Organizatorzy nie mają wątpliwości: Musicie tam być! 
Zapisy wciąż trwają, a na uczestników czekają cenne 
nagrody i przede wszystkim świetna zabawa!  

Już dziś chętnych do startu jest więcej w porównaniu  
z zeszłorocznym debiutem. Organizatorzy po raz kolejny 
zdecydowali się na zwiększenie limitu zawodników. Na ten 
moment wynosi on 350 osób. Zapisy wciąż trwają! Mile 
widziani nie tylko biegacze, ale także osoby chodzące  
z kijami. Nie będzie dla nich osobnej klasyfikacji. 
Organizatorzy zapewniają jednak, że czas przewidziany na 
pokonanie trasy w zupełności wystarczy również dla 
zawodników chodzących.  

Przypominamy o opłacie startowej w wysokości 35 zł. 
Osoby, które dokonają opłaty do 15 kwietnia otrzymają 
koszulki techniczne. Zapisy prowadzone są na stronie 
www.zmierzymyczas.pl. Szczegóły na facebookowym 
profilu Dychy.   

Trasa, po drobnych poprawkach, jest już gotowa. Liczy  
10 km i prowadzi przez leśne tereny. Start i meta: boisko 
Szkoły Podstawowej w Tworogu. Warto zaznaczyć, że na 
trasie będą punkty medyczne, co nie jest standardem na 
takich dystansach. Organizatorzy przewidzieli także 
sportowe atrakcje dla dzieci w postaci bezpłatnego mini-
biegu na terenie boiska sportowego SP Tworóg. Zapisy dla 
dzieci trwają do 30 kwietnia.  

Dodatkowo na spóźnialskich i niezdecydowanych w dniu 
biegu będzie czekać dodatkowych 15 miejsc. Gorąco 
zachęcamy! Każdy malec, który zdecyduje się wystartować 
otrzyma pamiątkowy medal.   

Tegoroczne medale dla zawodników, podobnie jak rok 
temu, będą nawiązywać do lokalizacji. Będzie na nich 
widnieć logo biegu oraz na odwrocie grawer budynku 
z terenu gminy – rok temu był to urząd gminy, tym razem 
podstawówka z Tworoga. Po zakończeniu biegu każdy 
uczestnik będzie brać udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez sponsorów. Ponadto 
prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz mieszkanki 
Kotów – dwuletniej Majki Rachwalskiej, u której 
zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju ze 
spektrum autyzmu.  

Bądźcie z nami!  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
UDANY POWRÓT DO EDENU! 

Lata 90. – czas muzyki pop, dance, elektronicznych 
brzmień i disco polo. Epoka koszul flanelowych, 
legginsów, kolorowych rajstop, skórzanych kurtek, 
pstrokatych szminek i gumy balonowej…  Pokolenie, 
któremu przyszło spędzić młodość z rozwieszonymi 
plakatami nad łóżkiem, słuchawkami w uszach  
i walkmanem, wspomina dekadę z wielkim 
sentymentem. Dlatego, kiedy Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Tworogu zaproponowała małą  podróż 
w czasie, pomysł przyjęto z wielkim entuzjazmem. Na 
czym polegał? 

Dni Otwarte odbyły się tam 1 kwietnia. Rozpoczęła je 
prezentacja multimedialna, po której dzieci wyruszyły 
w podróż po szkole bawiąc się przy tym w pociąg. 
Lokomotywą był oczywiście pan Dyrektor – Marcin 
Paździor, wagonikami – dzieci, a stacjami – klasy. 
W każdej sali czekały na gości atrakcyjne mini-zajęcia: 
językowe, sportowe, z eksperymentami w roli głównej 
i magiczną tablicą.  

 

Chodziło o zorganizowanie imprezy z muzyką lat 80. i 90. 
w miejscu, które pamięta zwariowane, neonowe czasy – w 
sali widowiskowej GOK-u. To tam od 1996 r. do 2001 r. 
funkcjonowała dyskoteka „Eden”, na którą zjeżdżała się 
młodzież z całej okolicy. Sztuczny dym, gra świateł, rytmy 
zmuszające do tańca… To wszystko można było przeżyć 
raz jeszcze w sobotę 2 kwietnia. Dyskotekę nazwano 
„Powrót do Edenu”. Na parkiecie bawiły się roczniki lat 80., 
70. a nawet 60. – w sumie ok. 200 osób. To był 
pokoleniowy mix, a łączyło ich jedno – dobra, skoczna 
muzyka!  

Gorączka sobotniej nocy trwała niemal do rana, bo jak tu 
zejść z parkietu, kiedy z głośników słychać idoli 
z młodzieńczych lat?  

Organizatorzy przyznają, że pracy przed imprezą było 
sporo, a sprzątania po – jeszcze więcej. Mimo to było 
warto! Każdy wyszedł z sali z wrażeniem, że znów ma 
naście lat… Dyskotece towarzyszył szczytny cel. Rodzice 
postanowili w ten sposób uzbierać pieniądze na 
organizację dla swoich pociech Dnia Dziecka 
z prawdziwego zdarzenia.  

Zabawę zorganizowała Rada Rodziców SP z Tworoga, 
rada sołecka i sołtys oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu przy wsparciu strażaków z OSP Tworóg. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
dyskoteki „Powrót do Edenu” składa Rada Rodziców SP 
Tworóg. 

W SZKOLE JEST BAJECZNIE! 

Czy to jest właściwa szkoła? Czy moje dziecko da 
sobie radę? Jak będą wyglądać lekcje? Każdy rodzic 
przyszłego pierwszoklasisty (szczególnie 
sześcioletniego) zadaje sobie podobne pytania. 
Nauczyciele doskonale zdają sobie z tego sprawę, 
dlatego co roku w placówkach organizowane są Dni 
Otwarte. To świetna okazja dla dzieci, by poznały 
szkolne mury, oswoiły się z nowym otoczeniem, 
nauczycielami i klasami. Dla rodziców natomiast –
szansa na pozbycie się wątpliwości, zadanie pytań 
nauczycielom i świadome podjęcie decyzji. Jak 
wyglądały Dni Otwarte w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce?   

Foto. – Kiedy robimy powtórkę z rozrywki? – zagadywali  
zachwyceni imprezowicze. Nie mają wątpliwości, 

 że Rada Rodziców wykonała kawał dobrej roboty. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

 

Ostatnią stacją była sala z niespodzianką. W środku 
czekały słodkości, kolorowe balony i… pewien niezwykły 
gość – Olaf z „Krainy Lodu”! Dzieci aż zaniemówiły  
z wrażenia! Kto by się spodziewał, że w szkole może być 
bajecznie! 

Przyszli pierwszoklasiści o dziwo nie wyglądali na 
stremowanych, zawstydzonych i niepewnych siebie. 
Żywiołowa grupa czuła się w szkole jak u siebie i czerpała 
wyraźną radość z uczestnictwa w zajęciach! Dyrektor 
szkoły nie był tym jednak zdziwiony. – Niewielkie rozmiary 
szkoły, to nasz wielki atut. Wszyscy się znamy,  
a przedszkolaki często u nas bywają, uczestnicząc m.in.  
w zajęciach sportowych. W naszym przypadku przejście  
z przedszkola do szkoły jest bardzo naturalne i jak widać, 
nie wiąże się ze stresem – komentuje 

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM 
– 14 KWIETNIA 

Serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych 
na Dzień Otwarty do Gimnazjum w Brynku. Planujemy  
2 cykle spotkań: 

I grupa – uczniowie ze szkół podstawowych w Tworogu, 
Wojsce i Boruszowicach: 
Godz. 8.30 – rozpoczęcie spotkania, prezentacja szkoły, 
występ zespołu teatralnego. 
Godz. 9.00 – spacer po szkole. 
Godz. 9.15 – zajęcia warsztatowe, poczęstunek. 
Godz. 9.50 – podsumowanie spotkania. 
Godz. 10.15 – zakończenie spotkania. 

II grupa – uczniowie z innych szkół: 
Godz. 10.30 – rozpoczęcie spotkania, prezentacja szkoły, 
występ zespołu teatralnego. 
Godz. 11.00 – spacer po szkole. 
Godz. 11.15 – zajęcia warsztatowe, poczęstunek. 
Godz. 11.50 – podsumowanie spotkania. 
Godz. 12.15 – zakończenie spotkania. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można także 
znaleźć na stronie internetowej szkoły  
www.gimnazjumbrynek.home.pl w zakładce 
„Rekrutacja”. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
Gimnazjum w Brynku

DZIEŃ OTWARTY W SP  
W TWOROGU – 12 KWIETNIA 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu wraz z wychowawcami i nauczycielami, 
zapraszają na Dzień Otwarty dzieci 6 i 7-letnie wraz 
z rodzicami w dniu 12.04.2016 r. o godz. 17.00. 

Zajęcia Otwarte będą prowadzone przez nauczycieli 
z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. 
Dla przyszłych uczniów przygotowaliśmy także 
niespodziankę! 

HUMANISTKI Z  BRYNKA 

Miło nam poinformować, że udział uczennic z Gimnazjum 
w Brynku w finale Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego zakończył się bardzo 
pomyślnie. Uczennica klasy III B, Alicja Marzec, 
uzyskała tytuł Laureata tego konkursu. 

Tytuł laureata to sukces, który także procentuje na 
egzaminie gimnazjalnym. Alicja będzie zwolniona 
z egzaminu z języka polskiego i uzyska automatycznie 
najwyższy wynik, czyli 100 %, za tę część egzaminu.
W finale brały również udział, i uzyskały wysokie wyniki, 
Urszula Gołkowska z klasy III B oraz Viktoria Koziol z klasy 
III A.     

Foto. Od lewej strony: W. Koziol, W. Szendzielorz,  
D. Bal, A. Marzec, U. Gołkowska. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

 

O Fridzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
opowiadała Jolanta Warzecha. Spotkanie Akademii 
Seniora odbyło się 8 kwietnia. – Rozmawiałyśmy 
o życiorysie i twórczości Fridy a także symbolice obrazów, 
słuchaczki miały dużo pytań, a nasze spotkanie szybko 
poszerzyło się o nazwiska polskich malarek. 
Wspominałyśmy Tamarę Łempicką, Olgę Boznańską 
i Zofię Stryjeńską – relacjonuje Jolanta Warzecha.  

Po wykładzie słuchaczki zobaczyły film biograficzny 
poświęcony Fridzie Kahlo.  

 

Bardzo dobrze wypadły także uczennice naszego 
gimnazjum w etapie powiatowym Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”, Weronika 
Szendzielorz z klasy IIIa zdobyła I miejsce, a Daria Bal  
z tej samej klasy miejsce II. Weronika zakwalifikowała się  
do wojewódzkiego etapu Konkursu, gdzie  otrzymała 
wyróżnienie.  

Alicję Marzec i Urszulę Gołkowską do konkursu z języka 
polskiego przygotowywała Eleonora Krywalska. Wiktorię 
Koziol oraz recytatorki przygotowywała Anna Rogala-Goj. 

Eleonora Krywalska 
 

SPOTKANIE Z FRIDĄ 

Miała skończyć studia medyczne i zostać lekarzem. 
Życie jednak miało inne plany wobec Fridy Kahlo.  
W 1925 r. autobus, którym jechała zderzył się  
z tramwajem. Z wypadku wyszła z połamanymi 
nogami, kręgosłupem i miednicą oraz wyrokiem 
wieloletniej rehabilitacji. Medyczne plany zostały raz 
na zawsze przekreślone. Paradoksalnie jednak ten 
traumatyczny moment otworzył jej drzwi do sztuki… 

Frida Kahlo stała się jedną z najsłynniejszych 
meksykańskich malarek. Autorką ponad 200 prac,  
z których większość to nacechowane cierpieniem 
autoportrety. Ból fizyczny i psychiczny był stałym 
elementem jej życia. Malarstwo traktowała jak narzędzie 
zapisywania tych przeżyć – jej obrazy zbudowały 
alegoryczny pamiętnik, z którego do dziś czerpią treści 
kobiety na całym świecie. 

 

 

AKADEMIA SENIORA  
zaprasza na 

prelekcję poświęconą  
chorobie Alzheimera 

w piątek 22 kwietnia 
godz. 17 

po spotkaniu projekcja filmu 

„PAMIĘTNIK” 

Foto. – Frida Kahlo – kobieta niezwykła, malarka wybitna i kontrowersyjny 
symbol niezależności. O samej sobie mówiła, że jest tematem, który zna 

najlepiej, dlatego maluje autoportrety.   
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POSZUKIWANIA ARTYSTÓW 
TRWAJĄ 

Grupa artystów-amatorów (również rękodzielników) 
działająca w strukturach GOK-u spotyka się w każdą 
środę (przeniesione z piątku!). Zajęcia plastyczne dla 
dorosłych prowadzone przez Jolantę Warzechę 
zaczynają się o godz. 11 (I piętro, drzwi na lewo od 
schodów).  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zajęcia są 
bezpłatne. Zapewniamy materiały plastyczne i dobre 
towarzystwo. Od was oczekujemy tylko jednego:  
czasu i przybycia!  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

• 15 kwietnia godz. 18  
Centrum Odnowy Ciała i Ducha – spotkanie 
z dietetykami. Koszt udziału 30 zł. 

• 23 kwietnia godz. 18  
Koncert Ryczących Dwudziestek. Bilety po 50 zł. 

• 29 kwietnia godz. 19  
Koncert Anna Stankiewicz & Janusz Strobel. Cena 
– 50 zł.  

• 27 maja godz. 19.  
Wieczór autorski Piotr Bałtroczyk. Cena – 60 zł.  

Więcej na www.ranczobaranowka.pl 

GOK APELUJE:  
BABY PRZYBYWAJCIE! 

 Poniżej aktualny grafik zajęć stałych w GOK: 

• WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI 
(bezpłatne) – wtorek, czwartek:  
I grupa: godz. 15-17, II grupa: godz. 17-19,  
piątek: godz. 16 
 

• WARSZTATY DLA DOROSŁYCH  
środa godz. 11 (bezpłatne) 
 

• AEROBIK – wtorek i czwartek godz. 19  
(płatne – cenę ustala instruktor) 
 

• ZUMBA, PILATES – poniedziałek i środa:  
Zumba: godz.19; Pilates: godz. 20 
 

• ĆWICZENIA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI 
BALETU (dla dzieci od 6 lat) 
–  poniedziałek godz. 18 (bezpłatne) 
 

• KÓŁKO TANECZNE – środa: godz. 17 zumba 
kids [grupa najmłodsza (4-6 lat) i grupa starsza  
(7-11 lat)]; godz. 18 taniec [grupa najstarsza  
(od 12 lat)] bezpłatne 
 

• LEKCJE GRY NA INSTRUMENTACH (keyboard  
i gitara) –  trwają zapisy (możliwość prowadzenia 
zajęć indywidualnych w domu ucznia lub w GOK-
u, numer kontaktowy instruktora: 603 892 988) 
 

• LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Coś dla ciała i ducha. 
Muzyka i dowcipna 
mowa polska. To 
wszystko wiosną w 
kawiarence artystycznej 
Rancza „Baranówka”.  

Zainteresowani? 
Rezerwujcie!   

CO SŁYCHAĆ W BARANÓWCE?  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
 500+ 

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rodzice i opiekunowie 
prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co 
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od 
dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 
netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach 
wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają 
je również na pierwsze lub jedyne dziecko. W Gminie 
Tworóg zadanie to zostało powierzone do realizacji 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tworogu. 

Na ten moment w naszej gminie złożono już ok. 200 
wniosków z czego ok. 40 elektronicznie. 
Najprawdopodobniej część świadczeń zostanie wypłacona 
już w tym miesiącu.  

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego  
i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne 
świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie 
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych 
świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. 

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, 
rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne 
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego. 

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze 
świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres 
od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września  
2017 r. 

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 
2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia  
w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po  
1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane  
i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Czytaj więcej na www.tworog.pl 

Oficjalna strona poświęcona 500+: 
www.rodzina500plus.gov.pl 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ  

– NIEZBĘDNE KONTAKTY 

PSYCHOLOG 

Katarzyna Kiepura 
Poniedziałki  godz. 8 – 10 

Kontakt, zapisy: GOPS Tworóg, pok. nr 15 
Konsultacje udzielane są bezpłatnie. 

PRAWNIK 

Barbara Baron 
Kontakt, zapisy: GOPS Tworóg pok. nr 09 

Konsultacje udzielane są bezpłatnie. 

GRUPA WSPARCIA „KROKUSIK” 

Tworóg, ul. Słowackiego 12 
Kontakt: Każdy czwartek od godz. 17.30 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Przy Urzędzie Gminy Tworóg 
Kontakt: Przewodnicząca  Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych codziennie  
w godzinach pracy GOPS pok. nr 09, oraz poniedziałki  

w godz. od 16 do 17 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
DS. PRZECIWDZIAŁNIA PRZEMOCY W RODZINE 

Tworóg ul. Zamkowa 16, 
Kontakt: Tel 32/ 285 74 93 wew. 35 lub pok. nr 15 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Tworóg, ul. Zamkowa 16, tel. 32/ 285 74 93 wew. 35 

KOMISARIAT POLICJI W TWOROGU 

Tworóg ul. Zamkowa 16, tel. 32/ 393 53 09 
Specjaliści oraz placówki z ternu z terenu Gminy Tworóg 
 zajmujący się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, zwalczaniem narkomanii oraz 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik 
nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez 
podatnika składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych 
przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS). 
W rozliczeniach rocznych za 2016 nie będziemy już mieli 
takiej możliwości, ponieważ Państwo zaoferowało nam 
inne rozwiązanie. Program 500+. O tym szerzej 
w następnym  numerze. 

Jeżeli chodzi o najbardziej popularne ulgi odliczane od 
dochodu to są głównie darowizny: 
* honorowych krwiodawców i tu potrzebne jest nam 
zaświadczenie  jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej 
krwi; 
* darowizny na kościół – potrzebny jest dowód wpłaty na 
rachunek obdarowanego wraz z wartością darowizny 
i oświadczeniem o jej przyjęciu; 
* ulga internetowa – musimy przedstawić dokument 
mówiący ile zapłaciliśmy za Internet – korzystamy z tego 
odliczenia wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie 
następujące lata podatkowe. 

Jako Biuro Rachunkowe służymy pomocą 
w wypełnianiu zeznań podatkowych za rok 2015, 
doradzamy z jakich ulg może skorzystać jeszcze 
podatnik, rozliczamy ulgi rehabilitacyjne, pomagamy 
w wypełnianiu PIT-ów osobom, które pracowały za 
granicą.  

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad 
telefonicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek od 
godziny 8.00 do 10.00 pod nr telefonu:  

608 318 763, tel. 32 323 10 64.  

Edyta Dydak

POROZUMIENIE BEZ SŁÓW, 
CZYLI AKCJA „DAJ ZNAK”  

Nie od dziś wiadomo, że komunikacja niewerbalna to 
skuteczny sposób informowania o intencjach, a ręce, 
poza twarzą, to najbardziej ekspresyjna partia ciała. 
Śląscy policjanci postanowili wykorzystać ten fakt 
i zachęcać pieszych do sygnalizowania zamiaru 
przejścia przez jezdnię niepozornym, choć wymownym 
gestem ręki. Drobna rzecz, a wiele może zmienić. 
W ten sposób pieszy nawiązuje kontakt z kierowcą 
i przekazuje mu czytelną informację. 

Nowa kampania śląskiej policji i Krajowego Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nosi nazwę „Daj znak” 
i sprowadza się do prostego przesłania: Chcesz 
bezpiecznie przejść przez jezdnię? Podnieś rękę i daj znak 
kierowcy. Policjanci są przekonani, że kierujący pojazdami 
docenią ten gest i chętniej będą ustępować 
pierwszeństwa. 

OSTATNI ROK ROZLICZENIA ULGI NA DZIECI 
W ZEZNANIU ROCZNYM ZA 2015 R. 

Rozliczenie roczne za 2015 jest ostatnią szansą na 
odliczenie ulgi na dzieci. Ulga od podatku przysługuje na 
każde małoletnie dziecko nad którym sprawujemy opiekę 
rodzicielską, bądź pełnimy wobec dziecka funkcję rodziny 
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą. Ulga na dziecko przysługuje również 
podatnikom, posiadającym na utrzymaniu pełnoletnie 
dziecko, do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że 
dziecko uczy się, bądź studiuje, a jego ewentualny dochód 
(np. na umowę zlecenie) nie przekroczy w ciągu roku 
kwoty wolnej od podatku tj. 3091,00 zł. Ulga na pełnoletnie 
dziecko przysługuje również w związku ze sprawowaniem 
funkcji rodziny zastępczej, które otrzymywało zasiłek 
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 

Podatnik posiadający jedno dziecko , który osiągnął 
dochód przekraczający 56000,00 bądź oboje rodzice, 
którzy przekroczyli kwotę dochodu 116000,00 nie mogą 
skorzystać z prawa odliczenia ulgi na dziecko. 
Ulgę na dzieci odlicza w zeznaniu rocznym jeden  
z małżonków ,bądź oboje w części przypadającej na okres 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik 
wykonuje władzę, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub 
utrzymuje dziecko limit wynosi: 

• na 1 dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł), 
(np. jeżeli dziecko urodzi się w trakcie roku 
podatkowego ulgę przeliczamy na miesiące) 

• na drugie dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 
zł) 

• na trzecie dziecko – 166,67 zł (rocznie  
2 000,04 zł) 

• na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł 
(rocznie 2 700 zł). 

Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia 
pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do 
otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do 
wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia. 

 

KSIĘGOWOŚĆ BEZ TAJEMNIC  
cz. I  

Rachunkowość to dla wielu czarna magia. Oddajmy 
więc głos profesjonalistce, mieszkance Boruszowic – 
Edycie Dydak, która prowadzi Biuro Rachunkowe.  
W tym numerze porady będą dotyczyć ulgi na dzieci  
w zeznaniu podatkowym za 2015 r. Doradca będzie 
także do waszej dyspozycji podczas tegorocznego 
Babińca – 15. kwietnia. Zapraszamy!   
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Taka forma sygnalizowania swoich zamiarów nie jest 
oczywiście obowiązkowa. Kobieta niosące zakupu  
i trzymająca dziecko za rękę nie wykona tego gestu, 
starsza, schorowana osoba również może mieć z tym 
problem. Dlatego policjanci zaznaczają, że kampania jest 
propozycją adresowaną dla tych, którzy mogą i chcą 
współtworzyć pewną kulturę drogową opartą na 
komunikacji niewerbalnej. Dzięki podniesionej ręce 
pieszego, kierowca ma większą szansę zauważyć go. 
Sygnał zmusza kierowcę do zwiększonej koncentracji. 
Zaznaczmy też, że podniesiona ręka nie zwalnia pieszego 
z obowiązku zachowania ostrożności. Zawsze należy 
upewnić się czy wejście na jezdnię jest bezpieczne,  
a kierowca musi pamiętać, że w okolicy pasów warto  
i trzeba zwolnić!  

Skąd pomysł na kampanię? Polska od lat znajduje się  
w ścisłej czołówce krajów najbardziej niebezpiecznych dla 
pieszych. Statystyki bezlitośnie demaskują problem – od 
początku roku w województwie śląskim doszło już do 130 
wypadków z udziałem pieszych, w tym 94 miały miejsce na 
pasach. Życie straciło 21 osób, w tym 14 pieszych.  
W pięciu przypadkach piesi zginęli bezpośrednio na 
przejściach. Winę za większość zdarzeń ponoszą 
kierowcy.  

WIOSENNE PORZĄDKI 
DROGOWE 

W tym roku zima nie była sroga. Mimo to niskie 
temperatury przyczyniły się do pogorszenia stanu 
naszych dróg. Do Urzędu Gminy trafia w związku z tym 
sporo zapytań, uwag i petycji. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, urzędnicy opracowują 
plan „porządków” drogowych. 

Jak informuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź, część uwag 
dotyczy dróg powiatowych. Po raz kolejny przypominamy, 
że w tych przypadkach należy zwracać się do zarządcy, 
czyli starostwa powiatowego, w imieniu którego nadzór 
nad drogami sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych  
 

 

Foto. Nawet sygnalizacja świetlna nie gwarantuje pieszym bezkolizyjnego 
przejścia przez jezdnię. Podniesienie ręki to jeden ze sposobów 

zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Pamiętajcie o nim! 

 

w Tarnowskich Górach (kontakt: Zarząd Dróg 
Powiatowych, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry, 
tel.: +48 (32) 285 48 62). 

Drogi gminne również w wielu miejscach wymagają 
ingerencji. – Niestety wszystkiego w krótkim czasie nie 
jesteśmy w stanie wyremontować – zauważa wójt. Budżet 
gminy nie jest w stanie sprostać takim wymaganiom, 
dlatego gmina systematycznie sięga po środki zewnętrzne 
tzw. schetynówki, środki popowodziowe). Takie zabiegi 
również wymagają czasu. Ponadto nie każda droga 
klasyfikuje się do dofinansowania. – Wiemy, że potrzeby 
są duże, dlatego opracowujemy harmonogram remontów 
dróg. Pracownicy urzędu analizują stan dróg i wkrótce 
określą priorytety. Projekt trafi do radnych, którzy na 
wspólnym posiedzeniu komisji przedyskutują go i podejmą 
ostateczną decyzję jakie kryteria powinny być brane pod 
uwagę. Uważam, że taka forma długofalowego planowania 
jest korzystna dla każdej ze stron – stwierdza wójt.  

Zapytania dotyczą także dróg prywatnych. – Wciąż 
dążymy do przejęcia prywatnych odcinków, co pozwoli na 
uwzględnienie ich na liście oczekujących na remont. Nie 
każda gmina stosuje taką politykę. To dla nas oczywiste 
koszty. Niemniej formalne ujednolicenie sytuacji uważam 
za najwygodniejsze dla mieszkańców – mówi Eugeniusz 
Gwóźdź.  

Należy zaznaczyć, że uszkodzenia dróg związane 
z zimową pogodą, w wielu miejscach już zlikwidowano. 
Ponadto składane są wnioski o dofinansowania wielu 
remontów m.in. ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach 
(PROW).  

WODA PITNA – SKĄD JĄ 
BIERZEMY?  

Jak to skąd? Z kranu! Oczywiste skojarzenie jest 
niestety sporym uproszczeniem. Wspólnie z Zakładem 
Usług Komunalnych – Tworóg Sp. z o.o. spróbujemy 
przybliżyć wam drogę jaką pokonuje woda od ujęcia 
do naszych kranów. 

Zakład Usług Komunalnych – Tworóg Sp. z o.o. zaopatruje 
mieszkańców gminy Tworóg w wodę pitną, którą pozyskuje 
z pięciu ujęć głębinowych (w Tworogu, Wojsce, Połomii, 
Boruszowicach i Mikołesce). Ogólna długość sieci 
wodociągowej wynosi 114 km. Pobrana woda zostaje 
następnie uzdatniona. Przed podaniem jej do sieci, ze 
względu na ponadnormatywną zawartość żelaza 
i manganu, jest podawana filtracji. Filtracja odbywa się za 
pomocą filtrów żwirowo-piaskowych znajdujących się w 
Stacji Uzdatniania Wody, tam też możliwa jest dezynfekcja 
przy pomocy lamp UV lub preparatami chemicznymi (np. 
związkami chloru). 

Uzdatniona woda trafia do zbiorników retencyjnych, gdzie 
jest magazynowana, a następnie podawana do sieci 
wodociągowej, skąd trafia do naszych domostw. Ta sama 
woda służy również do celów przeciwpożarowych. 

 



14 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Proste? Nie do końca. W cały proces zaangażowany jest 
sztab ludzi i potężne pieniądze. Dlatego po raz kolejny 
apelujemy o stosowanie się do wymogów sanitarnych,  
o nie wylewanie szamba we własnym zakresie  
w przypadkowych miejscach. Naganne zachowania mogą 
skutkować pogorszeniem jakości wody podziemnej  
i wzrostu nakładów na jej uzdatnienie, za co wszyscy 
niestety płacimy… Dzięki prowadzonym przez zakład 
działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym ceny 
dostarczonej wody kształtują się na średnim ogólnopolskim 
poziomie (na podstawie zestawienia o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków – Izba 
Gospodarcza „Wodociągi Polskie”). 

W tym miesiącu rusza cykl pogadanek proekologicznych  
w szkołach i przedszkolach organizowanych przez gminę 
Tworóg i ZUK. Dzieci dowiedzą się między innymi jak dbać 
o wodę i nie marnować jej. Mamy nadzieję, że młode 
pokolenie będzie w przyszłości świadomym konsumentem 
szanującym bogactwa naturalne.  

LEKCJE W WODZIE 
Pływanie to nie tylko atrakcyjna forma aktywnego 
wypoczynku, ale też sposób na wzmocnienie kręgosłupa, 
zahartowania organizmu, trenowanie koordynacji ruchowej 
i spalanie kalorii. O korzyściach takiej aktywności 
doskonale zdaje sobie sprawę nasza gmina, która 
przystąpiła do programu „Umiem Pływać”. Na czym 
polega? 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki oraz gmin realizujących go (Tarnowskie Góry, 
Miasteczko Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tworóg  
i Zbrosławice). Prowadzi je Stowarzyszenie Sanus Vivere, 
Adresatami są dzieci z wymienionych gmin, które biorą 
udział w bezpłatnych lekcjach pływania w Parku Wodnym 
w Tarnowskich Górach. Projekt zakłada łącznie 20 godzin 
lekcyjnych podzielonych na 90-minutowe zajęcia raz  
w tygodniu. Z gminy Tworóg z oferty korzystają dzieci ze 
wszystkich szkół podstawowych, czyli z Tworoga, 
Boruszowic i Wojski. Transport do Parku Wodnego 
zapewnia gmina.  

Celem zajęć jest nie tylko nauka pływania, ale także 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w wodzie, 
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
czy przeciwdziałanie wadom postawy.  

Lekcje uczą zachowania w wodzie i sprzyjają 
prawidłowemu rozwojowi. Zajęcia zostały opracowane 
przez fachowców Polskiego Związku Pływackiego – dzieci 
z pewnością wyniosą z nich wiele korzyści. Inauguracja 
projektu odbyła się 15 marca w Parku Wodnym. 

MAJSTERKOWO 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu po raz kolejny 
uczestniczą w zajęciach „Majsterkowo” organizowanych 
przez Castoramę w Tarnowskich Górach. Warsztaty 
prowadzone są w 4 blokach tematycznych: środowisko, 
energia, drewno oraz dekoracje.  

Ich celem jest rozbudzanie w dzieciach pasji do 
majsterkowania, pobudzanie ich wyobraźni, rozwijanie 
umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy 
i świadomości ekologicznej. Dzieci pod okiem specjalistów 
wykonują samodzielnie własne zabawki i konstruują 
użyteczne przedmioty. Zajęcia są ciekawe, udane, 
a uczniowie zadowoleni. Czekamy na następne! 

Nauczyciel techniki J. Pawelak

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 

Nie pragnij być lepszym od innych,  
najpierw bądź samym sobą… 

9 marca podczas apelu szkolnego Dyrektor SP w Tworogu
wręczyła stypendia dla uczniów wyróżniających się 
w nauce i zachowaniu. Nagrodę Dyrektora otrzymali: 

Osadnik Antonina, Jańczuk Maria, Koza Kinga, Jaruszowic 
Antoni, Strzelczyk Natalia, Hyla Agnieszka, Warzecha 
Alicja, Gawlik Dominika, Badura Magdalena, Chmielewska 
Faustyna, Pawłowska Julia, Poloczek Natalia, Król Anna, 
Krok Roksana. 

Uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu 
gratulujemy, a wszystkim pozostałym życzymy, aby także 
dołączyli do grona najlepszych. 

SPORT W PODSTAWÓWCE  
W TWOROGU 

TENIS STOŁOWY I KOLEJNY AWANS SZKOŁY 
Z wielką satysfakcją informujemy, że 8 marca drużyna 
SP Tworóg w składzie: Sebastian Jaksik, Antoni 
Jaruszowic, Miłosz Ostałowski, Mateusz Kotalczyk zajęła 
II miejsce w finale tenisa stołowego powiatu 
tarnogórskiego i awansowała do finału rejonu tarnogórsko-
lublinieckiego. Chłopcy doskonalą swoje umiejętności, 
a my trzymamy kciuki. 

II MIEJSCE W POWIECIE W PIŁCE SIATKOWEJ 
10 marca dziewczęta z naszej szkoły zdobyły II miejsce 
w finale powiatowym w piłce siatkowej. Po zaciętej walce 
przegrały z drużyną z SP Zendek. 

Gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli!  
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Do użytku oddano nową, piękną kuchnię z wszystkimi 
niezbędnymi do wydawania posiłków sprzętami. 
Uczniowie, podobnie jak ich rodzice, z entuzjazmem 
przyjęli fakt pojawienia się obiadów w szkole.  

– Chociaż nie było łatwo, w końcu udało się 
wyremontować kuchnię ze środków otrzymanych z gminy 
i tym samym ruszyć z obiadami, które były jednym 
z priorytetów w tym roku szkolnym. Ilość deklaracji na 
obiady przerosła moje oczekiwania, co jednak pokazuje, 
że była to właściwa inicjatywa. Najlepszym potwierdzeniem 
tego są oczywiście zadowolone miny uczniów i puste 
talerze zwracane do kuchni – komentuje dyrektor szkoły, 
Marcin Paździor.  

Hanna Blacha 

W KOLEJNYM WYDANIU  
„TWG KURIERA”! 

Już za miesiąc kolejna część naszej wędrówki szlakiem 
kapliczek i krzyży przydrożnych, artykuł poświęcony 
tworoskiemu kościołowi oraz śledztwo w sprawie bobrów. 
Będziemy się także przyglądać Babińcowi – fotorelację 
z zabawy znajdziecie na naszej stronie internetowej 

www.twg-kurier.pl 

Szukajcie nas w sklepach 9 maja! 

SMACZNIE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W WOJSCE 

Od 1 marca tego roku Szkoła Podstawowa w Wojsce, 
podobnie jak inne placówki w gminie, może pochwalić 
się szkolną stołówką. Remont kuchni trwał od 
minionych wakacji, ale efekt przeszedł wszelkie 
oczekiwania.  
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UDANY POWRÓT DO EDENU! CD. 

TRASA CZEKA!  
SĄ CHĘTNI? 

7 maja o godz. 12 

Szkoła Podstawowa 
Tworóg 

bieg crossowy 

„Tworogowska dycha po trowie”. 

Dziesięciokilometrowy odcinek 
jest już gotowy do startu! 

Zapisy wciąż trwają.  

Więcej w dziale „Hobbysta” 

R            E            K            L            A            M            A 
 


