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

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
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Sklep Spożywczy 
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WOJSKA  
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Sklep Spożywczo-
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TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

SSeerryy  zz  PPoołłoommiiii,,  wwyyppiieekkii  MMaattkkii  ii  NNaattkkii,,    
cchhlleebb  zz  TTwwoorrooggaa  ii  bbrreelloocczzkkii  zz  KKoottóóww    

––  oottoo  wwyyrróóżżnniioonnee  pprroodduukkttyy  zz  ggmmiinnyy  TTwwoorróógg..    
OO  kkoonnkkuurrssiiee  cczzyyttaajj  nnaa  ssttrr..  44  
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DOCENIONO PRODUKTY  
Z GMINY TWORÓG! 

Ilość i jakość zgłoszonych produktów do konkursu 
„Pomysł na produkt lokalny” nie pozostawiają 
wątpliwości. Nasz region jest bogaty! Bogaty  
w unikatowe produkty spożywcze, niepowtarzalne 
rękodzieło i przede wszystkim bogaty w kreatywnych 
ludzi potrafiących łączyć tradycję z nowoczesnością. 
Konkurs pomógł wyłonić silną reprezentację regionu, 
a w ścisłej czołówce znalazły się aż cztery produkty  
z gminy Tworóg. Gratulujemy!  

Konkurs został zrealizowany w ramach projektu 
współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną" 
realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica”. 
Wpłynęło 67 zgłoszeń. Jury dokonało oceny w trzech 
kategoriach: Sztuka/rękodzieło/rzemiosło; Produkt 
spożywczy oraz Dziedzictwo Kulturowe. W zaszczytnym 
gronie znalazły się połomskie sery zagrodowe (zwycięzca 
konkursu w kategorii Produkt spożywczy na zdjęciu 
poniżej), chleb mieszany pszenno-żytni z Tworoga oraz 
Domowe Wypieki Matki i Natki z Połomii (laureaci 
konkursu w kategorii Produkt spożywczy). Ponadto 
laureatem w kategorii sztuka/rękodzieło/rzemiosło zostały 
breloczki filcowe z Kotów w kształcie kluski śląskiej.  

POD LUPĄ 
Gala wręczenia nagród odbędzie się 16 maja 
w Pawonkowie. Projekt zakłada stworzenie folderu oraz 
mapy szlaku produktów i usług lokalnych. 

Poniżej przedstawiamy dwa wyróżnione produkty. 
Pozostałe opiszemy w czerwcowym „TWG Kurierze”.  

MATKA I NATKA 
– KRÓLOWE WYPIEKÓW 

Świeże, jeszcze ciepłe, apetycznie pachnące, 
przywodzące na myśl babcine podwieczorki, w których 
domowe wypieki królowały na stole. Ewa Sklorz 
z Połomii oraz jej dwie córki Natalia i Emilia 
reprezentujące firmę „Domowe wypieki Natki i Matki” 
przygotowały, jak same stwierdziły, „coś na szybko”, 
czyli babeczki, bezy kawowe i ciasto kokosowo-
orzechowe. Jury konkursu „Pomysł na produkt 
lokalny” doceniło jakość wypieków i z wielką 
przyjemnością przyznało wyróżnienie.  

– To była spontaniczna decyzja. Z dnia na dzień 
postanowiłyśmy zgłosić się do konkursu i szczerze mówiąc 
nie liczyłyśmy na wiele. Dlatego z zaskoczeniem, ale też 
satysfakcją i radością, przyjęłyśmy wiadomość 
o znalezieniu się w gronie laureatów  – mówi pani Ewa.  

Firma ciągle się rozwija. Właściciele inwestują w podwójną 
chłodnię, planują zakup większego miksera i ciągle myślą 
jak pogodzić rosnącą ilość zamówień z ich możliwościami. 
– Kiedy otwierałyśmy biznes miałyśmy obawy, czy będą 
klienci. Dziś mamy ich tak wielu, że obawiamy się, czy 
podołamy – mówią śmiejąc się. Choć zmęczone, zasypane 
karteczkami z zamówieniami, nie przestają opowiadać 
o ciastach, składnikach, dostawcach, klientach. –
Cukiernia to nasz świat – mówi pani Ewa. – Córki ciągle 
się uczą, ale radzą sobie w cukierni doskonale. Bez nich 
zginęłabym! One są moją załogą, zresztą najlepszą na 
świecie – dodaje. Wspólnie starają się realizować każde 
zamówienie, nawet te bardzo wymyślne. Ale bez względu 
na rodzaj wypieku, jakość musi być najwyższa. – Nie 
używamy byle jakiego maku, przypadkowego sera, czy 
owoców nie wiadomo skąd. Mamy sprawdzonych 
dostawców, wielu z nich to rolnicy i sadownicy działający 
w okolicy. To gwarantuje nam jakość jakiej same 
oczekiwałybyśmy kupując ciasta – mówi pani Ewa.  

Jury również zwróciło uwagę na tradycyjne podejście do 
produkcji ciast. Produkt lokalny jest ściśle związany 
z regionem. W przypadku wypieków z Połomii nie ma 
wątpliwości, że ten warunek jest spełniony. Ponadto wiele
przepisów jest inspirowanych śląską tradycją i pochodzi 
z domowego „przepiśnika”. Jednym z nich jest myrba, czyli 
ciasto ucierane, które może być bazą do wielu owocowych 
wariacji. – Mamy sezon truskawkowy, dlatego zachęcamy 
do sięgnięcia po te owoce. Koniecznie spróbujcie w domu, 
a jak się nie uda możecie przyjechać do nas – zaprasza 
pani Ewa. Obok podajemy przepis!  
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CIASTO UCIERANE, PO NASZYMU MYRBA 

 Składniki: 250 g masła, 250 g cukru, 1 cukier 
waniliowy, 6 jajek, 375 g mąki, szczypta soli 
proszek do pieczenia, kakao, ugotowany  
i wystudzony budyń, truskawki 
 

 Wykonanie: masło ucieramy z cukrem i cukrem 
waniliowym, dodajemy jajka. Do dokładnie 
wymieszanej masy dodajemy mąkę, sól, proszek 
do pieczenia. Łączymy wszystkie składniki. Masę 
dzielimy na dwie części. Do jednej dodajemy 
trochę kakao. Ciasto warstwowo układamy na 
blaszce. Na górę wykładamy budyń. Na nim 
układamy pokrojone truskawki. Na górę można 
dać posypkę. Pieczemy w 180 stopnia przez  
ok. 40 min.  
 
Smacznego!  

MAMA ROBI BIZNES...  

Założenie rodziny to oczywiste zmiany. Dom, dzieci, 
obowiązki… A kariera? Ta czasami musi zwolnić lub, 
jak w przypadku Moniki Pudykiewicz, zmienić kurs. Dla 
mieszkanki Kotów dzieci stały się inspiracją  
i motywacją. Dziś z powodzeniem prowadzi własny 
biznes. Nie rezygnując z czasu spędzonego z 
pociechami, pod autorską marką „Bobelito” projektuje 
i szyje ubranka dla dzieci oraz… zdobywa nagrody! Jej 
breloczek w kształcie kluski śląskiej jest kolejnym 
laureatem konkursu „Pomysł na produkt lokalny”.  

Do udziału w konkursie nie była przekonana. – Długo 

zastanawiałam się czy to propozycja dla mnie. Zajmuję się 
przecież głównie artykułami adresowanymi do małych 
dzieci. W końcu uznałam, że breloczek przedstawiający 
sztandarowe śląskie danie, może się spodobać. Nie 
liczyłam jednak na wygraną – przyznaje pani Monika. 
Zgłoszenie złożyła w ostatniej chwili, z lekką dozą 
nieśmiałości… Dziś cieszy się i ma powody do dumy. 
Zgodnie z założeniami projektu, nagrodzone produkty 
zostaną oznakowane Marką Lokalną, profesjonalnie 
sfotografowane, będą promowane w materiałach 
reklamowych LGD oraz podczas wydarzeń kulturalnych.  

Nagrodami jest także szkolenie z zakresu kreowania 
i promocji produktu lokalnego oraz wyjazd studyjny mający 
na celu poznanie lokalnych pracowni i wymianę 
doświadczeń.Dla osób prowadzących i „rozkręcających” 
własny biznes to bardzo ciekawa oferta. Pani Monika jest 
absolwentką Krakowskiej Szkoły Artystycznej. Studiowała 
artystyczne projektowanie ubioru. Po szkole pracowała 
w swoim fachu przemierzając całą Polskę. – Żyłam „na 
walizkach”, bywało, że w trasie spędzałam kilka dni. 
Przyznaję, że miało to swoje uroki, ale dzisiaj są inne 
priorytety. Są dzieci – mówi. I paradoksalnie, w przypadku 
pani Moniki to one gwarantują spełnienie w życiu 
zawodowym. Jak to możliwe? Wraz z dziećmi, zaczęły się 
pojawiać pomysły, a otwarcie własnej firmy bardzo szybko 
stało się formalnością. – Postanowiłam zająć się 
projektowaniem i szyciem dziecięcych ubrań. Początkowo 
miały to być sukienki do chrztu, oferta zaczęła się jednak 
spontanicznie rozszerzać. Po dwóch latach działalności 
produkuję nie tylko ubrania, ale także kreatywne zabawki 
dla najmłodszych dzieci i kolorowe gadżety – wymienia 
pani Monika. Należą do nich m.in. nagrodzone breloczki 
w kształcie kluski śląskiej z humorystycznym akcentem 
w postaci koralikowych „buziek”.  

Breloczki to bezpośrednie nawiązanie do śląskiej tradycji 
kulinarnej, ale także przykład nowatorskiego, skutecznego 
marketingowo prezentowania treści kultury lokalnej. Taki 
symbol Śląska to świetny upominek. – Breloczki 
wykonywane są ręcznie z wysokogatunkowego filcu oraz 
antyalergicznego wypełnienia silikonowego. Wszystkie 
materiały spełniają normy jakości Oeko-Tex standard 100, 
co oznacza, że są bezpieczne nawet dla małych dzieci 
i nie zawierają substancji toksycznych – mówi pani Monika. 
W ofercie znajdują się również filcowe pierożki (ulubione 
danie córeczki) i buraki. Wkrótce dołączy do nich
marchewka. – Moje produkty można kupić na jarmarkach 
lub przez internet poprzez portale sprzedażowe. Już 
niedługo ruszy sklep internetowy na naszej stronie 
www.bobelito.pl – dodaje. 

Foto. Monika Pudykiewicz to mama skazana na sukces! Kreatywna 
perfekcjonistka, pełna twórczej energii, którą czerpie z obserwacji dzieci. 
Od niedawna, w wolnych chwilach, pani Monika prowadzi bloga o nazwie 

„Rodzinny Album Rysunkowy”. Polecamy!  

Foto. Dziewczyny z Połomii zachęcają do sięgania po sezonowe 
produkty. Poniżej podają przepis na jeden ze swoich ulubionych 

 deserów z wykorzystaniem truskawek.  
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PRZEMIANA DRZEWA  
– BUDZI SIĘ NADZIEJA  
To już nasze ostatnie spotkanie, które zamyka cykl 
pięciu przemian. Przemiana drzewa to najbardziej 
dynamiczny element. Jest związany z nowym życiem  
i nadzieją. Dynamikę elementu możemy obserwować 
dziennie razem ze wschodem słońca. Najłatwiej można 
to zaobserwować nad morzem. Proszę popatrzeć jak 
szybko słońce wychodzi znad horyzontu, a jak 
ślamazarnie zachodzi. Ile romantyzmu i spokoju jest  
w zachodzie, ile ruchu i dynamiki jest we wschodzie... 
Przemiana drzewa to wiosna. Bardzo energiczny, 
nagły i gwałtowny czas. Czas związany z rozkwitem 
liści na drzewach, pąków, czas budzącej się do życia 
przyrody.  

Taki ruch daje nam nadzieję i szansę na zmiany. 
Odczuwana energia to odpowiedź ZIEMI na energię  
z NIEBA w dosłownym znaczeniu. Wiatr, deszcz i słonce 
pozwalają ziemi wykonać RUCH w górę. Dzięki temu 
powstaje nowe życie, a to daje NADZIEJĘ. W każdym 
nasionku jest plan rozwoju, siła do pokonywanie 
przeszkód. Takie też jest drzewo – w zależności od 
sytuacji jest silne lub elastyczne. Każdy z nas powinien 
dbać o swoje życie tak, aby PRZEMIANA DRZEWA  
u niego dobrze się rozwijała. Musimy własnymi oczami 
zobaczyć daną sytuację, przeanalizować ją, stworzyć plan 
i podjąć decyzję. Nagrodą będzie realizacja celów.  
W sytuacji „patologicznej” brakuje nam decyzyjności, 
stanowczości, charakteryzuje nas bierność i płaczliwość. 
Emocje związane z tą przemianą to jest złość, gniew  
i frustracja. Z tym stanem należy sobie radzić rozmawiając, 
wyjaśniając problemy, by nie narastała w nas złość  
i gniew. To bardzo trudne. Nikt nie uczy nas jak zarządzać 
emocjami. Pojawiają się problemy komunikacyjne.  
W konsekwencji zamiast rozwiązywać je, wyrzucamy  
z siebie w gniewie potok słów, pretensji. Dodatkowo 
pojawia się frustracja, brak siły do walki. Chociaż nie 
godzimy się na sytuację, tracimy nadzieję i popadamy  
w depresję. Ten stan wynika z braku nadziei, wizji na 
przyszłość, albo gdy tracimy swoją elastyczność i nie 
potrafimy dostosować się do sytuacji. 

W każdym artykule wspominałam narządzie z jakim jest 
związana dana przemiana. Tu należy powiedzieć  
o WĄTROBIE I PĘCHERZYKU ZÓŁCIOWYM. Wątroba 
oczyszcza i odżywia krew. Dzięki temu mamy dobry wzrok, 
nasze ścięgna pracują elastycznie, kobiety mają 
prawidłowe cykle. Dobrą jakość wątroby widzimy  
w paznokciach, w ruchu ciała, w tym, że potrafimy 
dostosować się do nowych sytuacji. Cała nasza 
elastyczność  zależy od dobrego DRZEWA. Wiele ludzi nie 
potrafi spojrzeć na  życie z nadzieją, brak im wizji, 
dziecięcego zachwytu nad światem. Żeby nasza 
WĄTROBA pracowała dobrze musimy pamiętać o tym, 
aby chodzić regularnie spać, a sen najważniejszy jest 
między 23 a 3 nad ranem. W tych godzinach krew spływa 
do wątroby i następuje proces oczyszczania z toksyn. 
Ciekawym narządem jest PĘCHERZYK, który tu spełnia 
funkcję decydenta, ułatwia podejmowanie decyzji, jest 
również związany z naszą odwagą. 

Słaba wątroba, nagromadzenie toksyn w naszym 
organizmie manifestuje się poprzez choroby stawów, 
ścięgien, pogarszającym się wzrokiem, napięciami 
mięśniowymi, nadciśnieniem, bólami głowy, problemami 
z płodnością. Dlatego dbajmy o swoją PRZEMIANĘ
DRZEWA.  

Życzę wszystkim czytelnikom dużo ELASTYCZNOŚCI 
i tego żeby energia RUCHU I ROZWOJU pozwoliła 
spojrzeć na świat oczami dziecka… Cieszę się, że miałam 
okazję przez rok przybliżyć Wam wiedzę, w której się 
zakochałam. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej 
jestem chętna do podjęcia wyzwań.  

Agnieszka Tyrtania Ostałowska 

Agnieszka Tyrtania Ostałowska wiosną ukończyła dwuletni 
kurs akupunktury. W marcu podjęła naukę 
w Międzynarodowej Szkole Akupunktury Klasycznej 
AKUART pod kierunkiem specjalistów z Izraela. 
W międzyczasie ukończyła Akupunkturę Kosmetyczną
pierwszego stopnia w Krakowie, a także kurs czytania 
z twarzy. W cyklu artykułów przedstawiała wywodzącą się 
z medycyny chińskiej teorię pięciu przemian 
(Wiosna – Drzewo, Lato – Ogień, Późne Lato – Ziemia, 
Jesień – Metal, Zima – Woda) starając się wyjaśnić 
zależności pomiędzy zjawiskami przyrody, duchowymi, 
emocjonalnymi, materialnymi, zdrowotnymi.  

Dziękujemy za tę ciekawą i mądrą lekcję. 
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KURIER HOBBYSTA 
X MISTRZOSTWA POLSKI W 
UMIEJĘTNOŚCIACH LEŚNYCH  

W dniach 20-22 kwietnia odbyły się X Mistrzostwa 
Polski Szkół w  Umiejętnościach Leśnych. 
Gospodarzem jubileuszowych zawodów pod 
patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach było w tym roku Technikum Leśne  
w Brynku.  

W zmaganiach wzięło udział 10 drużyn z różnych stron 
Polski (z Białowieży, Biłgoraju, Brynka, Goraju, Leska, 
Milicza, Starościna, Tucholi, Warcina, Rogozińca  
i z Rucianego-Nidy) reprezentujących szkoły nadzorowane 
przez Ministerstwo Środowiska oraz 1 drużyna ze szkoły 
prowadzonej przez samorząd terytorialny. Łącznie  
55 zawodników.  

W piątek, 21 kwietnia, młodzi adepci leśnictwa po 
losowaniu działek mogli obejrzeć drzewa przeznaczone do 
ścinki i sami decydowali o kierunku ich obalania. Następnie 
w poprawny sposób musieli je ściąć. Liczyła się precyzja 
obalania. Drzewo powinno upaść na wbity palik  
w kierunku, który wcześniej wybrał zawodnik. Należało 
wykonać to zadanie w czasie nieprzekraczającym 5 minut. 
Bieg leśnika odbywał się na trasie liczącej około  
3,5 kilometra, gdzie 4-osobowe drużyny musiały wykonać 
14 zadań z zakresu leśnictwa. Podczas biegu należało 
oszacować między innymi wysokość stojącego drzewa,  
a była to górująca nad sosnową drągowiną brzoza, 
następnie określić miąższość sędziwego dębu, podać wiek 
potężnej sosny, określić ilości drzew przypadających na 
hektar na wyznaczonej działce. Dodatkowo zawodnicy 
musieli wykonać zadanie z pierwszej pomocy oraz wziąć 
udział w konkursie niespodziance, którą był bieg z 
węglarkami. Jego regulamin odczytano w gwarze śląskiej! 

Zwycięzcą biegu leśnika została szkoła gospodarzy –
Technikum Leśnego w Brynku. Drugiego dnia 
w konkurencjach z pilarką liczyła się precyzja i czas 
wykonania zadań. Zawodnicy musieli wykazać się 
szybkością przy zmianie łańcucha tnącego, szybkością 
oraz dokładnością w konkurencji przerzynki, dokładnością 
w konkurencji przerzynki kombinowanej (Kamil Zawada 
z Technikum w Brynku zdobył w tej konkurencji trzecie 
miejsce). Największą ilość widzów zebrała konkurencja 
okrzesywania kłód przez trzech zawodników jednocześnie 
(II miejsce – Kamil Zawada). Poza konkursem pokaz 
okrzesywania na najwyższym poziomie dali: aktualny 
mistrz Polski drwali – Kamil Szarmach (absolwent TL 
w Tucholi obecnie pracujący tam jako nauczyciel zawodu) 
oraz absolwenci TL w Brynku: wicemistrz Polski juniorów 
(do lat 24) Tobiasz Berger i sędzia zawodów Łukasz 
Maruszczyk. W sobotę widzowie mogli zapoznać się 
z działalnością edukacyjną Nadleśnictwa Zawadzkie, 
spróbować co „Dobre z lasu” na stoisku Zakładu 
Transportu i Spedycji w Świerklańcu. Dodatkową atrakcją 
było stanowisko firmy TARBOTECH, na którym goście 
mieli możliwość dowiedzenia się na czym polega praca 
arborysty, podjęcia próby wspięcia się na drzewo 
i sprawdzenia się w chodzeniu po taśmie. Firma Makita 
prezentowała swoje narzędzia do pracy w lesie 
i w ogrodzie w samochodach pokazowych. Technikum 
Leśne w Brynku umożliwiło zwiedzanie szkoły, pałacu 
i ogrodu botanicznego. W niedzielny poranek odbyła się 
uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
Ostatecznie zawody wygrała drużyna Technikum Leśnego 
w Tucholi, drugie miejsce zajęła ekipa ze Starościna, 
a trzecie drużyna z Brynka.  

Technikum Leśne w Brynku składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji Mistrzostw. Dziękujemy Ministerstwu 
Środowiska oraz Dyrekcji Regionalnej Lasów 
Państwowych w Katowicach za patronat i sponsorowanie 
zawodów. Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym 
nadleśnictwom: Brynek, Koszęcin, Świerklaniec, Lubliniec, 
Zawadzkie, Olesno, Siewierz, Wisła, Katowice, Strzelce 
Opolskie oraz ZTiS w Świerklańcu za pomoc w organizacji 
Mistrzostw i oddelegowanie sędziów oraz Straży Leśnej za 
zabezpieczenie trasy biegu. Jesteśmy wdzięczni również 
firmom MAKITA, GRUBE (Suchy Las k/ Poznania) 
za ufundowanie nagród w konkurencjach kategorii 
indywidualnej. Specjalne podziękowania składamy 
Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Leśnych oraz firmie M&H 
Brol – Makita Koszęcin za wypożyczenie sprzętu 
pomiarowego i stojaków. Jesteśmy wdzięczni również za 
pomoc Związkowi Leśników Polskich, Polskiemu 
Związkowi Łowieckiemu w Katowicach i Częstochowie, 
Zakładowi Usług Leśnych – Pluskota Mariusz, 
właścicielowi sklepu Szóstak z Wielunia, Tartakowi, 
Zakładowi Przerobu Drewna Stora Enso z Murowa oraz 
Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej. Podziękowania kierujemy również do 
nauczycieli i uczniów Technikum Leśnego w Brynku.  

Barbara Kiedrzyn, 
nauczyciel zawodu w Technikum Leśnym w Brynku

Foto. Każda szkoła mogła wystawić 5 zawodników. Pierwszego dnia 
odbyły się dwie konkurencje: ścinka drzew oraz bieg leśnika. 

Powierzchnia do ścinki została przygotowana na terenie Nadleśnictwa 
Koszęcin w pobliżu miejscowości Kalety, a bieg leśnika w okolicach 

ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek. Drugi dzień zawodów odbył się 
na boisku szkolnym przed budynkiem Technikum Leśnego w Brynku. 
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1000 DRZEW NA MINUTĘ?  
ONI LUBIĄ TAKIE WYZWANIA! 

Z taką ekipą można posadzić naprawdę sporo drzew. 
21 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Brynek miała 
miejsce akcja Lasów Państwowych związana  
z kampanią odnowieniową, w której wzięli udział nie 
tylko leśnicy wraz z rodzinami, ale także m.in. 
mieszkańcy gminy, zaprzyjaźnione Ochotnicze Straże 
Pożarne i samorządowcy. Ciężką, ale bardzo 
satysfakcjonującą pracą, dali początek kolejnej 
generacji drzew. Co sadzili? Dlaczego? I jak im 
poszło?  

Nazwa akcji – „1000 drzew na minutę” nie jest 
przypadkowa. Co roku Lasy Państwowe sadzą ok. 500 mln 
nowych drzew, to prawie 1000 drzew na minutę! Gdyby 
wszystkie sadzonki posadzić w jednym rzędzie to miałyby 
one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po 
zsumowaniu ich powierzchni to prawie 75 tys. boisk 
piłkarskich! – W ciągu minuty naprawdę można wiele 
zrobić… Chcemy pokazać Wam naszą pracę, zachęcić do 
uczestnictwa w takich akcjach, uświadomić, że lasy to 
fabryki tlenu, o które należy dbać – mówił nadleśniczy, 
Janusz Wojciechowski witając wolontariuszy. – Wbrew 
różnym opiniom, leśnicy wycinają drzewa w bezpieczny 
dla środowiska sposób. Gdzie wycinamy, co wycinamy, po 
co to robimy? Wszystko jest określone w Planie 
Urządzenia Lasu – podstawowym dokumencie 
sporządzanym dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. 
Zawiera on szczegółowe informacje o aktualnym stanie 
lasu oraz o formie i zakresie prowadzenia gospodarki 
leśnej. Taki plan zatwierdzany jest decyzją Ministra 
Środowiska – wyjaśnił. 

 

Dzięki akcjom odnowieniowym lasów, drzew przybywa, a 
leśnicy mogą w bezpieczny dla przyrody sposób 
równoważyć potrzeby lasu i ludzi. – Nasz materiał 
sadzeniowy jest produkowany w szkółkach leśnych 
z miejscowych nasion rodzimych gatunków, a drzewka są 
sadzone zgodnie z odpowiadającymi im warunkami 
siedliskowymi i naturalnym zasięgiem gatunkowym – mówił
Nadleśniczy. W sobotni poranek na ponadhektarowym 
obszarze leśnictwa Nowa Wieś Tworoska sadzono 
dwuletnią sosnę. Słońce dodawało energii, a liczni 
wolontariusze z werwą ruszyli do pracy. Była wśród nich 
silna reprezentacja naszego samorządu. W akcji wzięli 
udział: wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, jego z-ca 
Łukasz Ziob z synem, przewodniczący Rady Powiatu –
Adam Chmiel, radni Gminy Tworóg: Jan Sobania, 
Waldemar Profus, Piotr Wróbel, Andrzej Witek, Grzegorz 
Szotek, a także sołtysi: Regina Mika z Nowej Wsi 
Tworoskiej oraz Stefan Paś z Połomii. Akcję wsparli także 
strażacy z OSP Połomia, Koty, Wojska, Strzybnica 
i Świętoszowice. W przerwie przeprowadzono krótkie 
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a po
zakończeniu sadzenia Nadleśnictwo Brynek zaprosiło 
wszystkich na wspólny posiłek.  

Zdjęcia na naszej stronie www.twg-kurier.pl  

EKO FASHION I NIE TYLKO… 

W Szkole Podstawowej w Tworogu dziewczyny lansują 
nową modę! Spódnice z gazet, sukienka z folii 
bąbelkowej, ozdoby z plastiku, opaska z nakrętek. 
Ubrania zostały wykonane z… odpadów. Dlaczego? 
Pokaz mody z niecodziennymi strojami w roli głównej 
przygotowano z okazji XVI Powiatowego Przeglądu 
Filmów Ekologicznych w dniach 24-25 kwietnia.
Ponowne wykorzystanie papieru i tworzyw sztucznych 
w projektowaniu strojów to jeden z kreatywnych 
przykładów recyklingu.  

 

Foto. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na coroczny wysiłek, jaki 
leśnicy podejmują dla sprawnego odnowienia i zachowania ciągłości 

naszych lasów. Wzięli w niej udział leśnicy wraz z rodzinami, mieszkańcy 
gminy, strażacy, samorządowcy i posłowie. Na zdjęciu z-ca wójta, Łukasz 
Ziob z synem. Nadleśnictwo Brynek dziękuje wszystkim wolontariuszom  

i już dziś zaprasza za rok! 

 

Foto. Kilka dni wcześniej w akcji wzięli udział uczniowie klas V SP  
w Tworogu. Przed wyruszeniem na powierzchnię do odnowienia, 

uczniowie zostali zapoznani ze sposobem sadzenia świerka. Pomimo 
tego, że praca przy sadzeniu lasu jest trudna i wymaga dużo siły, 

uczniowie dali radę! 

Źródło: Facebook.com 
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W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: „Każdemu 
sercu bliska ochrona środowiska”. Dwudniowy program 
przygotowano dla dwóch grup odbiorców: młodszych  
i starszych. Znalazło się w nim spotkanie z leśnikiem, 
wspomniany pokaz eko-mody, przedstawienie  
pt. „Przygody w stumilowym lesie”; prezentacja filmów;  
a dla starszych dzieci dodatkowo zajęcia drużynowe  

w postaci konkursu wiedzy z zakresu ochrony środowiska  
i ochrony przyrody oraz konkurencja, mająca na celu 
zaprojektowanie i wykonanie logo związanego z ochroną 
przyrody. Wydarzeniu towarzyszyły ciekawe konkursy 
między innymi: „Drugie życie śmieci” oraz plakat 
zachęcający do ochrony środowiska. Prace konkursowe 
można było oglądać podczas przeglądu. Znalazł się wśród 
nich m.in. foliowy miś, „śmieciowy” statek i kartonowe 
roboty. Celem przeglądu jest kształtowanie wrażliwości 
ekologicznej; rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk 
przyrodniczych; zrozumienie współzależności pomiędzy 
człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. Jak co roku 
wydarzenie przygotowały nauczycielki przyrody – Izabela 
Piecuch i Celina Dutkiewicz. 

MATEUSZ MISTRZEM! 

5 maja odbyła się ósma edycja Longboard RUNNING – 
jedna z imprez dąbrowskiego festiwalu sportowego 
Dębowy Maj. W ramach wydarzenia odbyły się 
Kwalifikacje Mistrzostw Polski. To wielka gratka dla 
longboardingu. Po raz pierwszy został zaliczony do 
klasyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Sportów 
Grawitacyjnych PGSA. Gmina Tworóg miała swojego 
reprezentanta!  

Był nim gimnazjalista Mateusz Swoboda – prowadzący 
zajęcia jazdy na desce w ramach Akademii Sportu DESHI 
pod okiem instruktora. – Pomimo nie zakwalifikowania się 
do finału w dancing i tak jestem zadowolony! Jestem 
Mistrzem Polski w 8push poniżej 16 roku życia! – informuje 
chłopak. A my gratulujemy tego bezdyskusyjnego sukcesu! 
Longboard RUNNING to cykliczna impreza longboardowa 
oraz jedyny tego typu event w Polsce. Tegoroczna, ósma 
edycja, po raz pierwszy w swojej historii została także 
ogłoszona oficjalną imprezą zaliczaną do klasyfikacji 
Polskiego Stowarzyszenia Sportów Grawitacyjnych PGSA. 
W trakcie trwania imprezy odbyły się między innymi 
pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski w konkurencji 
Longboard Dancing, w których zawodnicy wykonują 
widowiskowe tricki. 

Zawody odbyły się na plaży głównej zbiornika wodnego 
Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.  

– Zapraszam serdecznie na zajęcia z deskorolkami 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Zajęcia odbywają 
się co środę od godziny 16:00 do 18:00. Osoby 
z deskorolką, fiszką lub bez, mile widziane. Robimy tory 
przeszkód, zabawę w berka i wiele innych – zachęca
Mateusz.  

DESHI NA PODIUM 

28 kwietnia w Boronowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Lublinieckiego w karate. Startowały ekipy z Woźnik, 
Lubszy, Boronowa, Miotka, Kalet, Piekar Śląskich 
i Tworoga. Naszą gminę reprezentowali zawodnicy 
Akademii Sportu DESHI w składzie: Miron Urbanek, Emil 
Sionkowski i Mikołaj Warzecha – Poziom był wysoki,
a rywalizacja ostra. Jak zwykle przy tego rodzaju 
zawodach nie zabrakło łez i mnóstwa emocji. W ogólnym 
podsumowaniu nasi zawodnicy wywalczyli: Miron –
wyróżnienie; Senpai Mikołaj: srebro w walkach 
bezkontaktowych, brąz w Kata; Senpai Emil: srebro 
w Kata, brąz w walkach bezkontaktowych – relacjonuje 
trener, Robert Warzecha. Gratulujemy zawodnikom,
a zainteresowanym polecamy Profil FB Akademii Sportu 
DESHI, gdzie znajdziecie zdjęcia i przydatne informacje.  
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KURIER KULTURALNIE 
NOWOCZESNY  
„PAN SAMOCHODZIK” 

Jak co roku z okazji tygodnia Bibliotek, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Tworogu przygotowała dla 
młodych czytelników kilka atrakcji. Jedną z nich było 
spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – 
powieściopisarzem, satyrykiem i dziennikarzem,  
a przede wszystkim z inspirującym człowiekiem. Pisarz 
przyjechał do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
27 kwietnia. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 
gimnazjalnych SP w Tworogu. 

Z uznaniem i podziwem słuchało się opowieści tego 
odważnego człowieka. Bo trzeba mieć w sobie ogromne 
pokłady odwagi, by postawić na jedną kartę, rzucić etat, 
zmienić swoje życie i zainwestować w marzenia. Dziś żyje 
pasją, z pasji i dla pasji. Trudno uwierzyć, że w latach 90 
Arkadiusz Niemirski był statecznym naukowcem 
rozważającym doktorat… Musicie bowiem wiedzieć, że 
pisarz z wykształcenia jest zootechnikiem! Zrezygnował 
jednak z kariery naukowej, by poświęcić się pisarstwu.  
W latach osiemdziesiątych pisał skecze satyryczne oraz 
występował na estradzie. Twórczością literacką zajął się 
pod koniec lat 90. Stworzył szesnaście tomów popularnej 
kontynuacji serii „Pan Samochodzik i...”. Dziś zajmuje się 
twórczością autorską. Napisał detektywistyczne książki dla 
młodzieży m.in. „Pojedynek detektywów” i „Testament 
bibliofila”, a także zbiór opowiadań kryminalnych dla 
dorosłych.   

Na spotkaniu z gimnazjalistami mówił o swojej twórczości i 
życiu w formie prezentacji multimedialnej. Poprzez zdjęcia, 
muzykę i słowo w sposób nowoczesny, barwny i zabawny 
opowiedział o swojej drodze artystycznej, życiowych 
wyborach, trudnościach i marzeniach, za którymi warto 
gonić… Młodzież z zaciekawieniem przysłuchiwała się 
historii, którą skutecznie uatrakcyjniły fragmenty utworów 
rockowych brytyjskiego zespołu Procol Harum.  

O CZYM RAJCOWALI?  

Rok temu tematem przewodnim „Rajcowania przi 
swaczynie” była „Laba z familiom”, tym razem finaliści 
konkursu opowiadali bajki w gwarze. Rajcowanie 
zorganizowano 25 kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boruszowicach. Była to XVIII edycja 
konkursu.  

– Tegoroczna edycja nosiła hasło: „Opowiemy Wam 
bajkę”. Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałą 
znajomością gwary śląskiej i umiejętnością pięknego 
opowiadania ciekawych znanych i nieznanych bajek, baśni 
i legend. Dzięki hojności naszych darczyńców nasi 
uczestnicy i laureaci otrzymali wspaniałe nagrody –
komentuje organizatorka i pomysłodawca konkursu, Elwira 
Ecler.  

Nagrody przyznano w czterech kategoriach wiekowych:  

 kategoria Przedszkola: I miejsce – Dominik 
Łysik (Przedszkole w Tworogu), II miejsce –
 Aleksandra Wąsiel (Przedszkole w 
Boruszowicach), Paulina Mazur  (Przedszkole 
w Boruszowicach), Karolina Lorenc  (Przedszkole 
w Tworogu);  

 kategoria Klasy  I-III: I miejsce – Wojciech 
Pogrzeba (SP Wojska), II miejsce –  Emilia 
Bosz (SP Boruszowice );  

 kategoria  Klasy IV-V: I miejsce – Łucja 
Żelosko (SP Tworóg), II miejsce – Łukasz Miś 
(SP Wojska), III miejsce – Jacek Chmiel 
(SP Boruszowice); 

 kategoria Klasy  VI-VII: I miejsce – Antonina 
Osadnik (SP Tworóg), II miejsce – Katarzyna 
Gatys (SP Boruszowice), III miejsce – Lucyna 
Busek (SP Wojska). 

 

Foto. Arkadiusz Niemirski od początku od końca autentyczny, 
spontaniczny, szczery i inspirujący. Przekonywał młodzież, że w życiu 

warto mieć pasję i marzenia. Ale tylko konsekwencja i wytrwałość 
gwarantują dotarcie do celu. Tego też życzył słuchaczom. 

Foto. Oto uczestnicy organizowanego od 18 lat konkursu. W roli głównej 
jak zwykle wystąpiła gwara śląska. Gratulujemy laureatom znakomitej 

znajomości śląskiej mowy.  
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W ramach spotkania z gościem wysłuchaliśmy koncertu 
bluesowego przygotowanego specjalnie dla naszych 
uczniów! Pan Kajetan opowiedział pokrótce czym jest 
blues, pokazał swoje cenne gitary i opowiedział o życiu 
zawodowego muzyka, odpowiadając na liczne pytania ze 
strony naszej młodzieży i nauczycieli. Nie zabrakło również 
autografów i wspólnego selfie. Bardzo dziękujemy panu 
Kajetanowi za miłe odwiedziny i wspólne śpiewanie 
bluesa. 

Hanna Blacha  

STO LAT PÓŹNIEJ… 

W tym roku obchodzimy setną rocznicę zakończenia 
I wojny światowej. Zginęło tysiące Ślązaków, wśród nich 
byli mieszkańcy gminy Tworóg, m.in. dwudziestoletni
Johann Ambrosius Sgodzaj. Zginął 25 kwietnia 1918 r. na 
froncie we Flandrii w okolicy miejscowości Wytschaete. Był 
trzydziestym poległym z Tworoga. Rok później 
zrozpaczony ojciec postawił na ul. Zamkowej (przed swoim 
domem) pomnik w formie krzyża. Inskrypcja  została skuta 
w latach 50. ubiegłego wieku. Krzyż przetrwał jednak do 
dziś. Dokładnie w setną rocznicę śmierci, pod krzyżem 
złożono kwiaty i znicze. W tej sposób Fryderyk Zgodzaj
(krewniak Johanna) chciał uczcić pamięć zmarłego oraz 
pozostałych ofiar I wojny światowej. Towarzyszyli mu wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, przewodniczący DFK, Bertold Kubitza 
oraz Henryk Rosiak, prezes Koła Górników z Tworoga. 

 

CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE 
W… WOJSCE 

26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wojsce odbył się  
„II Gminny Konkurs Łamańców Językowych”. Do 
językowo-logopedycznych potyczek stanęli trzecioklasiści 
ze wszystkich szkół w gminie Tworóg. Trzyosobowe 
zespoły wykazały się świetną dykcją, szybkim myśleniem  
i kojarzeniem, doskonałą percepcją wzrokową i niebywałą 
pomysłowością. Jury miało pełne ręce roboty, gdyż trzeba 
było ocenić plakaty promujące piękną wymowę, wierszyki 
z dużą ilością skomplikowanych słów na literę „k”, czy 
dokładnie wsłuchać się w powtarzane przez dzieci 
łamańce językowe. Nie zabrakło licznych konkurencji na 
czas oraz oczywiście dobrej zabawy i uśmiechu. Po 
zakończeniu rywalizacji przyszedł czas na słodki 
poczęstunek, a zaraz po nim na ogłoszenie werdyktu. Jury 
w składzie: Grażyna Skowron, Grażyna Nierychło oraz 
Marcin Paździor, wyłoniło zwycięzców: I miejsce SP  
w Tworogu, II SP w Boruszowicach, III SP w Wojsce. 

Wszystkim dzieciakom serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród 
rzeczowych oraz statuetek. Podziękowania również dla 
wszystkich Pań przygotowujących dzieci do konkursu. 
Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się znów w Szkole 
w Wojsce, by kolejny raz wspólnie promować piękny  
i wyrazisty polski język. Konkurs przygotowały: Aleksandra 
Małecka i Hanna Blacha. 

Hanna Blacha 

SPOTKANIE Z KAJETANEM 
DROZDEM  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce od ubiegłego 
roku szkolnego biorą udział w spotkaniach z różnymi 
osobami w ramach cyklu „Znani i lubiani w naszej szkole”. 
Nasza placówka gościła więc już wiele osób, m.in. 
znanego z telewizyjnego programu „Masterchef” Mateusza 
Guncla, czy autorów książek – Wandę Chotomską oraz 
Waldemara Cichonia… Kolejną osobą, która odwiedziła 
naszą szkołę był pan Kajetan Drozd – muzyk bluesowy, 
gitarzysta, harmonijkarz, autor tekstów i muzyki, dwukrotny 
zwycięzca międzynarodowego festiwalu muzycznego 
„Rawa Blues Festival”.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
INICJATYWA KLASTROWA 
WESZŁA W ŻYCIE 

Gmina Tworóg jest już członkiem Klastra Energii 
„Zielona Energia Leśnej Krainy”. 10 kwietnia  
w Zbrosławicach odbyła się w tej sprawie Konferencja 
zakończona uroczystym podpisaniem porozumienia  
o utworzeniu klastra przez reprezentantów pięciu gmin 
(Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg  
i Pawonków). Inicjatorem przedsięwzięcia jest Lokalna 
Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.  

Tematem przewodnim konferencji była tzw. niska emisja – 
główna przyczyna powstawania smogu. Jednym z celów 
klastrów energii jest ograniczenie tego szkodliwego 
zjawiska. Na temat działań prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji mówił Witold Czyż, kierownik 
Referatu Promocji Wydziału Komunikacji Społecznej UM.  
– Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast 
znajduje się w województwie śląskim. Minie wiele lat zanim 
jakość powietrza się poprawi, ale aby to osiągnąć już dziś 
musimy działać. Częścią planu jest uchwała antysmogowa, 
regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych 
piecach – mówił. UM prowadzi również kampanię 
społeczną „MOGĘ! zatrzymać SMOG w województwie 
Śląskim” (więcej na ten temat na stronie: www. 
powietrze.slaskie.pl). Następnie głos zabrał Józef Kruczek, 
koordynator Klastra Gliwickiego, który poprzez swoją 
prezentację dzielił się zdobytym już doświadczeniem. 
Dobrą radą i fachowym wsparciem służyli również 
przedstawiciele grupy „Tauron”. Z kolei na temat założeń 
Klastra Energii „Zielona Kraina Górnego Śląska”, już 
podjętych działań i celów mówił prezes LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”, Piotr Leksy. 

– Ważne, aby nasze cele i założenia nie były tylko 
słowami, czy urzędniczym „bełkotem”. Chcemy działać 
i robić to skutecznie, wykorzystując ciekawe i nowoczesne 
rozwiązania – mówił podczas konferencji.   

Idea wspólnej walki z niską emisją wpisuje się 
w wieloletnią strategię Gminy Tworóg. – Idziemy z duchem 
czasu, sięgamy po rozwiązania służące lokalnym 
interesom, będące zgodne z miejscowymi potrzebami 
i europejskimi trendami. Klaster energii to inwestycja 
w przyszłość, która może przynieść wiele korzyści, a na 
dzień dzisiejszy nic nas nie kosztuje – komentuje sprawę
wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Dla nas najistotniejszą 
korzyścią wynikającą z przynależności do klastra jest 
możliwość zdobycia dodatkowych funduszy na realizacje 
zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 
To kierunek, w którym zmierzamy, który nas interesuje 
i który wynika z autentycznych potrzeb – dodaje.  

FUNDAMENTY SĄ GOTOWE! 

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tworogu ruszyła 
pełną parą! Fundamenty są już zalane, a ściany rosną. 
25 kwietnia na placu budowy był wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź, którego oprowadzała dyrektor placówki 
Małgorzata Sobol-Kluz.  

Wykonawcę wyłoniono drogą przetargu, który 
przeprowadziła na zlecenie Ośrodka Zdrowia firma 
zewnętrzna. Rozbudowa ruszyła zgodnie z planem
16 kwietnia. Placówka działa bez zmian, ale są utrudnienia 
na parkingu, który z powodu rozbudowy został 
tymczasowo zmniejszony. Dyrekcja Ośrodka Zdrowia 
prosi, aby w miarę możliwości korzystać z najbliższych 
parkingów. Uprasza się, aby miejsca parkingowe pod 
Ośrodkiem Zdrowia pozostawić dla personelu i chorych, 
którzy mają problemy z poruszaniem. 

Foto. Porozumienie o utworzeniu Klastra Energii to ważny krok w 
kierunku walki o czyste powietrze. Na zdjęciu wójt gminy Tworóg, 

Eugeniusz Gwóźdź oraz wójt gminy Krupski Młyn, Jan Murowski podczas 
podpisywania porozumienia. 

 

Foto. Wójt Eugeniusz Gwóźdź i dyrektor placówki, Małgorzata Sobol-Kluz 
oceniają postępy prac i nie kryją zadowolenia. Ruszyła bowiem 

rozbudowa, o której mówiło się wiele lat. Realizacja inwestycji przyczyni 
się do poprawy funkcjonowania ośrodka zdrowia. Będzie wygodniej dla 

pacjentów i personelu.   
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– 25 kwietnia na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej w Tworogu odbył się Turniej Piłki Nożnej 
Powiatu Tarnogórskiego Szkół Podstawowych. 
W zawodach udział wzięło 65 uczestników – mistrzów 
gmin Świerklaniec, Radzionków, Krupski Młyn, Ożarowice, 
Zbrosławice i Tworóg. W wyniku zaciętej rywalizacji 
mistrzem została Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
z Radzionkowa, II miejsce – Krupski Młyn, III miejsce –
Zbrosławice. Puchary dla drużyn ufundował Bank 
Spółdzielczy w Tworogu. Sędziowali Panowie Jacek Klica 
i Wiesław Chromy – relacjonuje organizator wydarzenia 
z ramienia SP w Tworogu, Ryszard Królicki. 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu mają do 
dyspozycji nie tylko salę gimnastyczną, ale także obszerne 
boisko wraz z bieżnią oraz kompleks „moje boisko ORLIK 
2012”. Nie bez powodu szkoła wychowała wielu dobrze 
rokujących sportowców. Niektórzy uczniowie kontynuują 
dziś naukę w placówkach o profilu sportowym. Niedawno 
szkoła była gospodarzem poważnego wydarzenia 
sportowego.  

PODZIĘKOWANIA  
dla 

CARITAS PARAFII 
P.W. ŚW. ANTONIEGO 

za dofinansowanie wyjazdu dzieci na obóz sportowy 
składa zarząd 

Akademii Sporu DESHI 
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ANKIETY W SPRAWIE SIECI 
GAZOWNICZEJ 

Wójt Gminy Tworóg informuje, że przedłużono do  
30 czerwca 2018 roku termin składania ankiet w sprawie 
perspektyw budowy sieci gazowniczej na terenie 
sołectw: Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, 
Połomia i Wojska. Wszystkie zainteresowane 
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa proszone są 
o zgłaszanie chęci skorzystania z przyłączenia się do sieci 
gazowej poprzez wypełnienie ankiet dla Polskiej Spółki 
Gazownictwa. W przypadku gdy mieszkańcy wyrażą zbyt 
małe zainteresowanie, a przez to poziom zapotrzebowania 
na gaz będzie niewielki, inwestycja może okazać się 
ekonomicznie nieopłacalna i tym samym nie będzie 
realizowana. W związku z tym, zwracamy się do Państwa 
z prośbą o wypełnienie ankiety, dostępnej w wersji 
elektronicznej  oraz w wersji papierowej w następujących 
punktach: Urząd Gminy Tworóg, u sołtysów danego 
sołectwa, strona internetowa: http://tworog.pl/aktualnosci. 

Więcej informacji na www.tworog.pl 

URZĄD GMINY PROSI  
O WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW 

Osoby, które w terminie do 15.01.2018 r. złożyły ankiety do 
Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie 
Tworóg na rok 2018-2020 są proszone o wypełnienie 
wniosku. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć  
w pokoju nr 111 lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu 
Gminy Tworóg. Wniosek dostępny jest na stronie głównej 
Urzędu Gminy (www.tworog.pl) lub w pokoju   
nr 111. Wymagane załączniki: 

 aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości 
zabudowanej (nie starszy niż 6 miesięcy) lub wydruk 
ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;   

 wypis z ewidencji budynku - w przypadku braku zapisu 
w księdze wieczystej informacji o budynku; Oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania 
umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych 
współwłaścicieli budynku (w przypadku 
współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie 
kopię pełnomocnictwa.              

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały  
Nr XLI/358/2018 Rady Gminy Tworóg w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
wejścia Gminy Tworóg w skład związku 
metropolitalnego w województwie śląskim  
– Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku  
o związku metropolitalnym w województwie śląskim Wójt 
Gminy Tworóg informuje o możliwości wyrażenia opinii  
w tej sprawie. Formularz ankiety dostępny na stronie: 

www.tworog.pl 

MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
Wójt Gminy Tworóg zawiadamiamia o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: dla terenu Nowej Wsi 
Tworoskiej, dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej
w Brynku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Projekty będą wyłożone w dniach od 2 maja do 25 maja 
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 
42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu. 

 

FUNPAGE ZUK-u 

Zakład Usług Komunalnych w Tworogu zachęca do 
odwiedzania nowopowstałego profilu na Facebooku.  

Znajdziecie tam przydatne informacje i ciekawostki 
związane z działalnością przedsiębiorstwa.  

Szukaj na facebooku pod hasłem: 
ZUK Tworóg Sp. z o.o.  

www.zuk.tworog.wer.pl 

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Przypominamy, że trwają prace nad stworzeniem Izby 
Pamięci w pomieszczeniach najstarszego budynku 
gminy – w szpitolu. Apelujemy do mieszkańców  
o udostępnianie eksponatów z prywatnych zbiorów.  
W Izbie Pamięci będą służyć edukacji i ochronie 
kultury.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu. 

AKCJA LATO! 

4 czerwca ruszają zapisy na półkolonie 
organizowane przez GOK w Tworogu.  

Ze względu na duże zainteresowanie wypoczynkiem 
dla dzieci, wzorem ubiegłego roku GOK oferuje dwa 
tygodniowe turnusy (I turnus od 2 do 6 lipca, II turnus 

od 9 do 13 lipca). Szczegóły wkrótce na stronie 
internetowej www.gok-tworog.pl  
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DNI WODY 

W marcu i kwietniu obchodzono w SP w Tworogu „Dni 
Wody”. Z tej okazji uczniowie młodszych klas wzięli udział 
w zajęciach edukacyjnych, w trakcie których zostali 
zapoznani  z tematem obiegu wody w przyrodzie, a także  
z naturalnym procesem filtracji, podczas którego woda 
przesącza się przez kolejne warstwy gleby o różnej 
budowie i strukturze.  

Z kolei uczniowie klas IV-VI mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę o wodzie, przystępując   do szkolnego testu.  
I miejsce: Patrycja Plewnia IV a, Wiktor Mroziński V b;  
II miejsce: Wiktoria Biesik IV a, Milena Dramska IV a, 
Szymon Gwóźdź VI b;  III miejsce: Roksana Krok VI a. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

SZKOLNY MISTRZ MATEMATYKI 

9 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  
w Kaletach przeprowadzony został XIX Międzygminny 
Konkurs Matematyczny w kategorii szkół podstawowych  
i gimnazjum. W konkursie brali udział uczniowie z terenu 
powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. SP w Tworogu 
reprezentowała uczennica klasy szóstej Anna Król, która 
zajęła II miejsce! Ani serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 

Możliwość umówienia konsultacji lekarskich w zakresie ortopedii. 

R            E            K            L            A            M            A 

BRYNEK – CIĄG DALSZY AFERY 
ŚMIECIOWEJ  

W poprzednich wydaniach informowaliśmy o decyzji 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 
w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów w Brynku, 
zgodnie z którą wszczęto z urzędu postępowanie 
administracyjne mające na celu stwierdzenie, czy 
zezwolenie zostało wydane legalnie. Dziś wiemy, że 
zaniepokojenie mieszkańców było uzasadnione. Niedawno 
SKO stwierdziło nieważność decyzji z dnia 24 czerwca 
2015 r. 

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz 
po rozważeniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, 
stwierdzono, że decyzja organu pierwszej instancji wydana 
została z wadą kwalifikowaną. Starostwo powiatowe nie 
wzięło pod uwagę, czy sposób gospodarowania odpadami 
mógłby powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
lub środowiska lub, czy jest niezgodny z planami 
gospodarki odpadami lub, czy jest niezgodny z przepisami 
prawa miejscowego. Z tego powodu SKO uznało, że 
decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. 
Gmina oczekuje podobnego rozstrzygnięcia również 
w drugiej sprawie dotyczącej składowania odpadów 
w Brynku.  
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Foto. Wójt, Eugeniusz Gwóźdź oraz przewodniczący rady powiatu, Adam 
Chmiel podczas sadzenia drzew w leśnictwie Nowa Wieś Tworoska. Kto 

jeszcze wziął udział w akcji „1000 drzew na minutę”? Czytaj w dziale 
„hobbysta”. 

Foto. Technikum Leśne w Brynku było gospodarzem X Mistrzostw Polski 
Szkół w  Umiejętnościach Leśnych. Co robili zawodnicy? Na zdjęciu jedna 

z konkurencji. Przeczytaj na ten temat na str.7. 

  

Foto. Adam Sikora 

Foto. Czego boi się woda? Jakie problemy mają zwierzęta? Co można 
zrobić, by pomóc przyrodzie? O tym opowiadało przedstawienie 

„Przygody w stumilowym lesie” przygotowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tworogu z okazji tegorocznego Przeglądu Filmów 

Ekologicznych. Jak co roku wydarzenie edukowało w bardzo przystępny i 
atrakcyjny sposób. Przeczytacie o nim w dziale Hobbysta.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. O czym w tym roku rajcowały dzieci? W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boruszowicach odbyła się kolejna edycja konkursu 
„Rajcowanie przi swaczynie”. W tym roku po śląsku mówił nawet… 

Czerwony Kapturek! Kto stanął na podium? Szukaj odpowiedzi w dziale 
„Kulturalnie”.   

R            E            K            L            A            M            A 


