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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ZABIERZ „TWG KURIERA” 
NA WAKACJE! 
WYGRYWAJ NAGRODY! 

Jedziesz na urlop? Zrób sobie 
zdjęcie z miesięcznikiem  
„TWG Kurier” i prześlij do redakcji.  

Więcej na str. 8 

 

O LASACH MOWA… 

Wśród szumu drzew, ukryta przed 
przypadkowymi spojrzeniami 
znajduje się dawna osada. Krywałd, 
bo o nim mowa, całkowicie 
podporządkował się prawom natury 
i dziś trudno wyobrazić sobie 
zabudowania i ludzki gwar. Nadal 
jednak jest tu urokliwie (str. 6). 

 

WIEK JEJ SŁUśY… 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – 
te słowa Umberto Eco towarzyszyły 
jubileuszowi 70-lecia istnienia 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Instytucja świętowała 9 maja. 

Więcej w dziale „Kulturalnie”. 

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. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul.  Nowy  Świat 2 
 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia , 
M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…...……………………………………….…….....str.4 
– Mamy się czym pochwalić 
– Na razie nie ma pieniędzy na fotowoltaikę 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 
– Wywalczyli spokój? 
– Planowanie lasu 
– A skoro o lasach mowa… 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 
– Pot, błoto, uśmiech… 
– I Festiwal ekspresji dziecięcej 
– Wielki sukces szachistów z Boruszowic 
– „TWG Kurier” na wakacjach! 

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.9 

– Wiek jej służy… 
– Z Karolem Wojtyłą w roli głównej 
– Ocalić od zapomnienia 
– O „Sprężynie” wiedzą wszystko 
– Marzenia są po to, by je spełniać 
– „Kamratki” w finale 

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.12 

– Obowiązkowa ewidencja zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
– Projekt UNICEF 
– Jedyni w powiecie 
– Adrenalina była! 
– Dobra passa w Boruszowicach trwa 
  

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

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

tel. +48 515 122 424 

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain 

DZIENNIKARZ 
Anna Zapart 

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Barbara Izworska, Anna Rogala-Goj 

  

MECENAT 
Grażyna Chmiel  

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  
tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER SESJA 
MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ 

To dzień szczególny. Prace budowlane związane  
z rozbudową Ośrodka Zdrowia zostały zakończone. 
Możemy się pochwalić zakończoną inwestycją, ale nie 
tylko. Ośrodek Zdrowia stale się rozwija. W minionym 
roku odnotowaliśmy wzrost liczby pacjentów – mówiła 
podczas majowej sesji dyrektor SPZOZ Tworóg,  lek. 
med. Małgorzata Sobol-Kluz.  

Przypomnijmy, prace budowlane zakończono w listopadzie 
minionego roku, pod koniec grudnia placówka posiadała 
już niezbędne pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęto 
wyposażanie pomieszczeń. Na parterze powstała nowa 
część dla dzieci zdrowych: gabinet szczepień, gabinet 
lekarski, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz osobna 
rejestracja dla dzieci. Na piętrze znajduje się dodatkowy 
gabinet dla okulisty oraz gabinet położnej. W piwnicy 
placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia na potrzeby 
rehabilitacji, gabinet do laseroterapii oraz pomieszczenie 
magazynowe. Koszt rozbudowy wyniósł 444 000,49 zł. 
Dodatkowo wyremontowano kominy, wykonano nową 
instalację odgromową oraz elewację na dobudowanej 
części. Koszt – 38 974,40 zł. – Pani dyrektor, dwa lata 
temu marzyliśmy, by w 2019 r., na Dzień Dziecka Ośrodek 
Zdrowia był rozbudowany. Udało się to zrealizować. 
Dziękujemy za Pani wkład w rozwój placówki – mówił z-ca 
wójta, Łukasz Ziob. Do podziękowań włączył się wójt 
Eugeniusz Gwóźdź oraz przewodnicząca rady gminy, 
Beata Czierpka-Brol. Samorządowcy mieli okazję 
zobaczyć rozbudowaną placówkę 31 maja podczas 
oficjalnego otwarcia.  

Kilka dni wcześniej – 28 maja dyrektor Ośrodka Zdrowia 
przedstawiła sprawozdanie z działalności SPZOZ. W 2018 
r. udzielono ponad 30 tys. porad medycznych w tym 302 
wizyty domowe. Przyjęto 154 pacjentów unijnych. Ośrodek 
Zdrowia w Tworogu prócz podstawowej opieki zdrowotnej 
świadczy opiekę specjalistyczną (medycyna pracy, gabinet 
ginekologiczny, laryngologiczny,  neurologiczny, gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, położnej środowiskowo-
rodzinnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej). Pacjenci 
korzystają również z pracowni diagnostycznych (EKG, 
rentgen, USG). Regularnie prowadzone są akcje 
profilaktyczne. W minionym roku były to badania wzroku 
(zaćma, jaskra), mammografia, USG doppler. 
Laboratorium przeprowadziło ponad 30 tys. badań. Ze 
względu na rosnąca ilość pacjentów, placówka planuje 
zatrudnić dodatkowego pediatrę i internistę.  

 

NA RAZIE NIE MA PIENIĘDZY  
NA FOTOWOLTAIKĘ 

Projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich” dotyczący m.in. gminy Tworóg nie 
otrzymał dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu 
ogłoszono 22 maja.  

– Na 102 zgłoszone wnioski znaleźliśmy się na ósmym 
miejscu ex aequo z sześcioma innymi gminami. 
Dofinansowanie otrzymał jednak tylko jeden projekt 
przygotowany przez partnerstwo gmin reprezentowanych 
przez miasto Zawiercie – informuje Urząd Gminy 
w Tworogu. Gmina Tworóg wraz z pozostałymi Gminami 
będzie szukała możliwości odwołania się od oceny komisji 
konkursowej powołanej przez Urząd Marszałkowski.
Materiał, który został przygotowany do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, w tym opłacone przez mieszkańców 
przeglądy nieruchomości, nie przepadają. Informujemy, 
iż zapraszamy właścicieli nieruchomości po odbiór 
dokumentacji projektowej (audyt energetyczny) wykonane 
przez Firmę Semper Power – pokój 111, I piętro Urzędu 
Gminy Tworóg. 

RAPORT O STANIE GMINY 
TWORÓG 
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie 
gminy Tworóg opublikowanym w Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Tworogu. Znajdziecie  
w nim informacje m.in. o finansach, inwestycjach, 
edukacji, kulturze, ochronie środowiska, zdrowia, 
pomocy społecznej. 

 

II CHARYTATYWNY  
BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 

 

6 km 
Dla Magdy i Marka 

03 sierpień 2019/ sobota/ 
Koty – Gmina Tworóg /boisko sportowe/ 

Start o godz. 13.00  
– pobiegnijmy razem „By spełniły się marzenia” 

 Zapisy i regulamin na:  
www.zmierzymyczas.pl 
 

 Dodatkowe informacje na: 
www.facebook.com/charytatywnybiegimasz/ 

 

Po zawodach odbędzie się  
Festyn Charytatywny z licznymi atrakcjami.  

BIEGAJ, MASZERUJ, POMAGAJ 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
WYWALCZYLI SPOKÓJ? 

–  Nadleśnictwo Świerklaniec nie zamierza iść pod 
prąd i działać wbrew lokalnej społeczności. Tylko  
i wyłącznie w pełnej zgodzie będziemy realizować tego 
typu przedsięwzięcia – tak skomentował sprawę 
ewentualnego wydobycia kruszywa w lasach 
nieopodal Mikołeski z-ca nadleśniczego. Czy to 
oznacza, że mieszkańcy wsi mogą spać spokojnie?  

15 maja, z inicjatywy firmy KBAK, odbyło się zebranie  
w sprawie planów wydobycia kruszywa w okolicach 
Mikołeski, w którym wzięli udział mieszkańcy i sympatycy 
Mikołeski, przedstawiciele gmin: Tworóg i Koszęcin,  
z-ca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Świerklaniec oraz 
prezes Zarządu firmy KBAK Sp. z o. o. z Lublińca. Pomimo 
deszczu, chłodu i braku miejsca w świetlicy, mieszkańcy 
licznie przybyli nie pozostawiając złudzeń. Będą 
protestować do skutku. Pod petycjami (wersja papierowa 
oraz dostępna on-line) przygotowanymi przez sołtys Irenę 
Piecuch wraz z radą sołecką podpisało się już ponad 3200 
osób. Mieszkańcy wsi nie rozumieją, dlaczego 
Nadleśnictwo Świerklaniec wyraziło zgodę na inwestycję 
zlokalizowaną blisko ich domostw.  –  Od 7 lat realizujemy 
Plan Urządzenia Lasu, który jest podpisany przez ministra. 
Wykonujemy tylko to, co zostało ujęte w PUL. Całe 
nieszczęście tego terenu polega na tym, że jesteśmy 
poprzecinani różnego rodzaju infrastrukturą. Dochodzi do 
tego planowana budowa drogi S11. Dlatego zgłaszają się 
do nas różnego rodzaju firmy i podmioty, które chcą 
eksploatować piaskownie na potrzeby budowy dróg.  
W uzasadnionych przypadkach, to znaczy jeżeli badania 
geologiczne wykazały obecność kruszywa, teren nie 
obejmuje obszarów chronionych i cennych przyrodniczo 
oraz nie występują konflikty społeczne i są zgody władz 
samorządowych, Lasy Państwowe użyczają taki teren na 
potrzeby wydobycia. Korzystając z tego, że mieliśmy 
udokumentowane złoża piasku podsadzkowego, takie 
piaskownie są uruchamiane. Na dzień dzisiejszy prace 
tych kopalń są zakończone, tereny zaś zrekultywowane  
w kierunku leśnym i oddane nadleśnictwu. Firma KBAK  
w 2017 r. realizowała podobną inwestycję w gminie 
Miasteczko Śląskie. Piaskownia po zakończeniu 
wydobycia została zrekultywowana i dziś nie widać tam 
śladów działalności człowieka – wyjaśniał decyzję z-ca 
nadleśniczego w Nadleśnictwie Świerklaniec, Wojciech 
Kubica zapewniając jednocześnie, że Nadleśnictwo 
Świerklaniec nie zamierza iść pod prąd i działać wbrew 
lokalnej społeczności. – Nie zamierzamy konfliktować się  
z kimś, z kim na co dzień żyjemy. Tylko i wyłącznie  
w pełnej zgodzie będziemy realizować tego typu 
przedsięwzięcia. Do końca maja trwały badania 
geologiczne. –  Wciąż rozpoznajemy budowę terenu  
i dalsze ewentualne możliwości wykorzystania zasobów. 
Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić zasobów,  
a to jest głównym celem badań – tłumaczy działania firmy, 
prezes zarządu spółki KBAK, Patrycja Klimont. 

W spotkaniu w miejscowej świetlicy uczestniczył również 
wójt gminy Tworóg. – Na naszym terenie prowadzone są 
tylko trzy odwierty, jest to około 20-15 metrów od granicy 
gminy, więc mamy na sprawę niewielki wpływ – powiedział.
Na etapie wykonywania samych badań gmina nie 
wydawała opinii. Nie ma podstaw do wydania opinii 
negatywnej, gmina nie posiada bowiem w tym miejscu 
planu zagospodarowania przestrzennego, ani wykopalisk 
archeologicznych.  

Dwa dni później, 17 maja w siedzibie Nadleśnictwa 
Świerklaniec odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie. –
Nadleśniczy Włodzimierz Błaszczyk oświadczył, że Lasy 
Państwowe, w tym Nadleśnictwo Świerklaniec, nie będą 
działały przeciwko społeczeństwu. Lasy Państwowe robią 
wszystko w związku z istniejącymi potrzebami, ale nie za 
wszelką cenę – informuje sołtys Mikołeski, Irena Piecuch. 
Prokurent firmy KBAK Sp. z o.o. Sp. k. Artur Klimont 
podkreślił, że wszystkie działania prowadzone przez firmę 
są zgodne z prawem, ale w związku z protestem, po 
uzyskaniu akceptacji właściwych organów, firma może 
poszukać alternatywnego rozwiązania. Mieszkańcy 
Mikołeski wyraźnie zaznaczyli, że ich protest dotyczy pól: 
A i B zlokalizowanych w lesie w sąsiedztwie Mikołeski, 
terenie czystym ekologicznie. Protest nie dotyczy
zdegradowanego ekologicznie pola C leżącego w gminie 
Miasteczko Śląskie.  

PLANOWANIE LASU 

Nadleśnictwo Brynek administruje obszarem ponad 
900 km² znajdujących się na północno-zachodnich 
krańcach aglomeracji śląskiej. To niezwykle atrakcyjne 
turystycznie tereny, w skład których wchodzą m.in. 
rezerwat Segiet, obszar Natura 2000 (Podziemia 
Tarnogórsko-Bytomskie), dolina Małej Panwi, 60 
pomników przyrody i ścieżki ekologiczne. Żyje tu wiele 
chronionych roślin i zwierząt (m.in. bóbr europejski, 
bocian czarny, żuraw). Z leśnych zasobów chętnie 
korzystają miłośnicy spacerów, rowerzyści, biegacze, 
grzybiarze. Jak wygląda zarządzanie tak dużym 
i zróżnicowanym terenem? 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej jest  
tzw. Plan urządzenia lasu. Opracowywany jest dla 
każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Jego rolą jest 
nakreślenie wizji i strategii nadleśnictwa – określenie jak 
powinno działać na swoim terenie. PUL zawiera m.in. opis 
lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, analizę 
gospodarki leśnej w minionym okresie, program ochrony 
przyrody, określenie zadań związanych z pozyskaniem 
drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją  
i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem 
infrastruktury leśnej (budynki, drogi). Przygotowanie planu 
poprzedza dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. 
Leśnicy określają takie cechy lasu jak strukturę, budowę, 
wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-
siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji 
uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie 
pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.  

Aktualny plan dla Nadleśnictwa Brynek jest udostępniony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych. 
Będzie obowiązywać do końca 2021 r. To oznacza, że już 
dziś Nadleśnictwo intensywnie pracuje nad 
przygotowaniem projektu nowego Planu urządzenia lasu. 
Na jego temat dyskutowano 10 maja podczas posiedzenia 
Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej. 
Spotkanie zorganizowano w auli Technikum Leśnego  
w Brynku.  

Etapy opracowania projektu rozłożono na kilka lat, jednak 
do 2021 r. plan musi być gotowy i zatwierdzony przez 
Ministra Środowiska. Przed Nadleśnictwem Brynek sporo 
niezwykle drobiazgowej pracy, w którą może się włączyć 
lokalne społeczeństwo. Nadleśnictwo daje możliwość 
wnoszenia uwag podczas konsultacji społecznych, które 
będą ogłaszane w lokalnych mediach, na stronie 
Nadleśnictwa i w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów 
Państwowych. Nadleśnictwo będzie musiało pochylić się 
nad wieloma problemami. Nowy PUL musi uwzględniać 
m.in. planowaną budowę drogi ekspresowej S11. W tej 
chwili trwa ustalanie jej przebiegu. Jednak bez względu na 
to, jaka decyzja zapadnie, ekspresówka będzie przebiegać 
m.in. przez lasy Nadleśnictwa Brynek.  

www.brynek.katowice.lasy.gov.pl 

A SKORO O LASACH MOWA… 

W lasach Nadleśnictwa Brynek są zakątki, które choć 
znane, wciąż każą do siebie wracać. My wracamy dziś 
w północne krańce Nadleśnictwa. To idealny kierunek 
rowerowych wypraw. Wśród szumu drzew, ukryta 
przed przypadkowymi spojrzeniami znajduje się dawna 
osada. Krywałd, bo o nim mowa, całkowicie 
podporządkował się prawom natury i dziś trudno 
wyobrazić sobie zabudowania i ludzki gwar. Nadal 
jednak jest tu urokliwie. To zasługa m.in. rzeki Mała 
Panew i przepięknej roślinności. Spotkacie tu aleję 
starych dębów, lipy drobnolistne i klony zwyczajne.  
Nawet niewprawione oko dostrzeże liczne ślady 
bytowania bobrów. Cierpliwi zaś mogą tu spotkać 
czaplę, żurawia i włochatkę.  Nasze zdjęcia okolicy 
znajdziecie na www.twg-kurier.pl  

 

Pierwszych osadników sprowadził tu koszęciński hrabia 
w XVIII w. W połowie XIX w. w osadzie stały 4 domy 
mieszkalne oraz 5 zabudowań gospodarczych. Łącznie 
mieszkało tu kilkanaście osób. Niemieccy osadnicy 
zajmowali się pozyskiwaniem stali. – Powszechny upadek 
kuźnic nad Małą Panwią trwający w II połowie XIX wieku 
nie oszczędził krywałdzkiej manufaktury, która znika 
z wykazów około roku 1870. Wówczas już miejscowość 
znajdowała się pośrodku wielkiego, 600 hektarowego 
zwierzyńca dla jeleni utworzonego przez książąt 
koszęcińskich Hohenlohe-Ingelfingen, którzy zbudowali 
tam drewniany zameczek myśliwski. Czasy książąt 
i szlacheckich polowań zakończył rok 1945. Niewiele 
dłużej przetrwał myśliwski zameczek, który rozebrano 
w latach 50-tych XX-wieku, drewno przeznaczając ponoć 
na budowę kościoła w Strzebiniu – czytamy na stronie 
poświęconej historii Koszęcina 
(koszecindawniej.blogspot.com). Dziś trudno dostrzec  
jakiekolwiek zabudowania. Ostatni mieszkańcy opuścili 
osadę w latach 90. minionego wieku. Jednym z nielicznych 
śladów ludzkiego osadnictwa są pozostałości starej 
piwnicy (zdj. powyżej). Obiekt zlokalizowany jest 
w leśnictwie Krywałd, w oddziale 27 L. W pobliżu, idąc 
monumentalną aleją dębów można dotrzeć na brzeg Małej 
Panwi, na którym znajdują się fragmenty konstrukcyjne 
dawnego mostu. Poza tym gdzie wzrok sięga malownicze 
polany, leciwe drzewa i dzika rzeka.  Choć leśnictwo nie 
jest zbyt zróżnicowane, przeważają tu sosny, w okolicy 
starej osady krajobraz zmienia się. Za pagórkami otwierają 
się bardziej podmokłe tereny. Rosną tu od dziesiątek 
a nawet setek lat okazałe liściaste drzewa.  

Miejsce to warto odwiedzić z jeszcze jednego powodu. 
W oddziale 17J – dosłownie kilka kroków od dawnej osady 
funkcjonuje trutowisko. Zbudowali je w 1966 r. pszczelarze 
m.in. z kół w Kaletach, Lublińcu, Tworogu, Nakle Śląskim 
i Tarnowskich Górach i Kozłowej Górze. Budowę wspierał 
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. W 1975 opiekę 
przejął Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Częstochowie. 
Od lipca 2017 nadzór pełni Regionalny Związek 
Pszczelarzy w Częstochowie. Na koniec dodamy tylko, że 
obecnie na terenie Śląska funkcjonują zaledwie 
3 trutowiska w Wiśle Łabajowie, Murckach i właśnie 
w Krywałdzie. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
POT, BŁOTO, UŚMIECH… 

Pot wymieszany z błotem, ale i z ogromnym 
uśmiechem na twarzy. Właśnie w takich pozytywnych 
nastrojach wszyscy zawodnicy przekraczali linię mety, 
bo „Tworogowska dycha po trowie” funduje najlepszy 
koktajl endorfin. Emocje powoli zdążyły już opaść, 
jednak w dniu zawodów było naprawdę gorąco i to nie 
tylko pod względem temperatury. Jak w każdym 
sportowym wydarzeniu była odrobina rywalizacji, 
jednak przede wszystkim liczyła się świetna zabawa. 

W sobotę 11 maja przy boisku SP w Tworogu odbyła się  
5 edycja biegu, w której wzięło udział 268 biegaczy  
i sympatyków marszu z kijami. Gdy pięć lat temu trójka 
zapalonych biegaczy – Piotr Gwóźdź, Artur Konfederak  
i Adrian Król – po raz pierwszy organizowała 
„Tworogowską Dychę po Trowie”, w najśmielszych 
marzeniach nie spodziewali się, że impreza odniesie taki 
sukces. Wydarzenie sportowe promuje aktywne spędzanie 
czasu, ale także gminę Tworóg, do której z roku na rok 
przyjeżdża coraz więcej biegaczy z rożnych zakątków 
Śląska. Przy tak dużym zainteresowaniu imprezą 
organizacja wymaga nie małych starań oraz nakładów 
finansowych. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu 
sponsorów i ciężkiej pracy zaangażowanych wolontariuszy 
możemy się cieszyć profesjonalnie zorganizowanymi 
zawodami.  

Zapisy prowadzono na stronie www.zmierzymyczas.pl 
oraz w dniu biegu w biurze zawodów. Jak zawsze 
chętnych nie brakowało. O godzinie 11:00 w biegu dla 
dzieci wystartowało ponad 160 młodych zawodników, 
którzy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach, na 
dystansach dopasowanych odpowiednio do wieku. Każdy 
mały uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i zestaw 
upominków. Z myślą o najmłodszych przygotowano 
również dodatkowe atrakcje w postaci dmuchanych 
zjeżdżalni. O godzinie 12 Piotr Gwóźdź wystrzałem 
startera rozpoczął bieg główny, w którym do pokonania jak 
co roku był dystans 10 km po leśnych drogach Tworoga. 
Trasa była wymagająca, a i upał jaki panował nie dawały 
taryfy ulgowej zawodnikom.  

 

Jednak na mecie mimo zmęczenia i błota biegacze nie 
kryli satysfakcji z udziału w biegu. Najlepszym biegaczem 
z naszej gminy okazał się Miłosz Bochenek, a wśród 
kobiet Kornelia Sobel. W klasyfikacji generalnej wśród 
mężczyzn zwyciężył Roberto Dimiccoli z Włoch z wynikiem 
33,07, a wśród pań najlepsza okazała się Sylwia Ślęzak 
z Częstochowy z czasem 48,42. Pamiątkowe puchary 
i nagrody wręczyli zwycięzcom wójt Eugeniusz Gwóźdź 
razem z prezes Banku Spółdzielczego w Tworogu Marleną 
Ditrich-Wojakowską. Dodatkowe nagrody dla najlepszych 
zawodników z gminy Tworóg ufundował i wręczył poseł do 
Parlamentu Europejskiego Marek Plura. Impreza wypadła 
znakomicie, co zgodnie podkreślali uczestnicy zawodów 
gratulując organizatorom profesjonalnej organizacji.  

Imprezie towarzyszył kiermasz charytatywny na rzecz Mai 
z Kotów – kilkuletniej dziewczynki, która walczy z rzadką 
chorobą genetyczną – z Zespołem Retta. Podczas 
zawodów udało się zebrać ponad 5 tys. zł. Wsparcie 
otrzymał również Filip z Tworoga. Dzieci ze SP w Tworogu 
własnoręcznie uszyły pluszowe serca, a dochód ze 
sprzedaży przeznaczony został na leczenie chłopca. 
Pogoda jak gdyby zamówiona na ten dzień. Słońce nie 
skąpiło swoich promieni dla nikogo, czym przyciągnęło na 
boisko Szkoły Podstawowej mnóstwo kibiców. Na 
rozłożonych kocach w piknikowych humorach uczestniczyli 
w imprezie dopingując biegaczy. Sznur samochodów 
zaparkowanych przy szkole ciągnął się aż do Nowej Wsi 
Tworowskiej.  

Głównym sponsorem zawodów była firma Gaz System 
(pełna lista sponsorów dostępna facebookoym fanpagu 
„Dychy”). Impreza została zorganizowana przy współpracy 
z Gminą Tworóg oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Tworogu. W przyszłym roku bez wątpienia odbędzie się 
6 edycja biegu, na którą organizatorzy zapraszają już dziś. 

Zdjęcia na www.twg-kurier.pl 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

I FESTIWAL EKSPRESJI 
DZIECIĘCEJ  

Aktywnie, nietuzinkowo, barwnie, artystycznie spędziliśmy 
31 maja, czyli I Festiwal Ekspresji Dziecięcej w ZSP  
w Boruszowicach. Tego dnia w szkole nie było lekcji, ale 
uczniowie mogli się włączyć w najróżniejsze aktywności.  

Były warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie 
tworzyli portret zbiorowy, były warsztaty malowania 
biżuterii, były zabawy sportowe, warsztaty udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, był wspólny taniec 
belgijski, no i na finał inauguracyjny występ chóru 
szkolnego oraz prezentacja spektaklu teatralnego Nasz 
sen o lataniu w wykonaniu szkolnej grupy Kolaż.  

 

WIELKI SUKCES SZACHISTÓW  
Z BORUSZOWIC 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach uczestniczyli w finale Tarnogórskiej 
Ligi Szachowej, który odbył się w czwartek 30 maja w 
Pałacu w Rybnej. Ich występ okazał się spektakularny!  

I miejsce w rozgrywkach zajął Paweł Chmiel z klasy VI, 
II miejsce Denis Jarząbek z klasy VIII, natomiast III –
Katarzyna Gatys z klasy VII. Czteroosobowa drużyna, 
której skład uzupełniał Adam Gatys z klasy V, była nie do 
pokonania także w klasyfikacji drużynowej, w której 
zdobyła I miejsce, wracając do szkoły ze wspaniałym 
trofeum – pucharem i dyplomem. Współtwórcami tego 
sukcesu są niewątpliwie wolontariusze – panowie Lucjan 
Bugajski, Bernard Opara oraz Józef Tronina, którzy 
w każdy piątek spotykają się z uczniami w ramach zajęć 
pozalekcyjnych.  

„TWG KURIER” NA WAKACJACH! 

Nasz miesięcznik podróżuje i to w zacnym towarzystwie 
torby z napisem 70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu. Nie wierzycie? Spójrzcie na zdjęcie. Przesłała 
je nasza czytelniczka prosto ze słonecznej Bułgarii. To się 
nazywa relaks! Słońce, upał, morska bryza i błogi czas bez 
obowiązków, który można wykorzystać na przykład 
czytając „TWG Kuriera”… Dziękujemy za zdjęcia! Mamy 
nadzieję, że lektura umiliła urlop, a w torbie znalazło się 
miejsce na pamiątki z wakacji!  

  

W przeddzień święta wszystkich dzieciaków nie mogło 
zabraknąć upominków i poczęstunku. Słodkie truskawki, 
kolorowe galaretki świetnie smakowały spożywane na 
zielonej trawie w blasku słonecznych promieni, bo dopisało 
wszystko, także pogoda.  

To był bardzo udany dzień także za sprawą  
współorganizatorów, którym serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców  
i ich reprezentacji towarzyszącej nam przez cały dzień. 
Dziękujemy pani Marcie Kuryło-Pawliczek za 
poprowadzenie warsztatów plastycznych, 
posterunkowemu Maciejowi Boboli za pogadankę na temat 
bezpieczeństwa oraz przedstawicielom OSP Boruszowice  
i Hanusek za przeprowadzenie warsztatów udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

I Festiwal Ekspresji Dziecięcej w Boruszowicach mamy za 
sobą. Dziękuję wszystkim nauczycielom za 
zaangażowanie i wsparcie pomysłu promującego dziecięcą 
kreatywność i moc wyobraźni. 

Anna Rogala-Goj, dyrektor szkoły 

 

Foto. Barwnie, dynamicznie, z rytmem i fantazją. Jednym słowem pełna 
ekspresja w dziecięcym wydaniu.    

 

Zapraszamy i gorąco zachęcamy wszystkich 
czytelników  do przesyłania swoich zdjęć z wakacji. 
Pochwalcie się na łamach gazety jak spędzacie czas 
w towarzystwie „TWG Kuriera”! Opublikowane zdjęcia 
zostaną nagrodzone! Na wasze fotografie czekamy do 
końca sierpnia (twgkurier@poczta.fm). 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
WIEK JEJ SŁUŻY… 
"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – te słowa Umberto 
Eco towarzyszyły jubileuszowi 70-lecia istnienia 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Instytucja świętowała  
9 maja. – To był wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń  
i miłych wspomnień. Dziękujemy wszystkim za 
obecność, ciepłe słowa i wieloletnią współpracę, którą 
bardzo cenimy. Czytelnikom natomiast pragniemy 
gorąco podziękować za odwiedziny, wypożyczanie  
i przede wszystkim czytanie książek. Bez Waszego 
zainteresowania, nasze istnienie nie miałoby sensu. 
DZIĘKUJEMY! – mówi dyrektor placówki, Grażyna 
Chmiel. 

Można powiedzieć, że tworogowska biblioteka, zacna 
seniorka, z każdą dekadą dojrzewa i pięknieje. Wiek po 
prostu jej służy! Po 70. latach Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tworogu, choć działa na obszarze wiejskim, wyszła  
z próby czasu obronną ręką. Dziś jest nie tylko miejscem, 
wypożyczania książek. To nowoczesna placówka 
oferująca, zgodnie z potrzebami społecznymi, różnego 
rodzaju aktywności. Realizuje zadania z zakresu 
popularyzacji czytelnictwa w formie spotkań autorskich, 
konkursów, cyklicznych spotkań z dziećmi, regularnie 
współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Wspiera 
lokalnych twórców poprzez publikację ich dorobku. 
Bibliotekarze pracują z dziećmi, osobami dorosłymi, 
seniorami. Stale dostosowują księgozbiór do aktualnych 
trendów i zgłaszanego przez czytelników zapotrzebowania.  

9 maja, na soli widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
hucznie obchodzono 70. urodziny biblioteki. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele bibliotek  
z terenu powiatu tarnogórskiego, samorządowcy, dyrekcje 
oraz nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy 
Tworóg, pracownicy GOK-u, emerytowani bibliotekarze 
oraz osoby zaprzyjaźnione. Gości powitała dyrektor 
placówki, Grażyna Chmiel. Padło wiele słów uznania dla 
dokonań, moc gratulacji i życzeń, by praca była źródłem 
zadowolenia i satysfakcji, a misja upowszechniania 
czytelnictwa była kontynuowana. 

.  

Foto. Na zdjęciu pracownicy GOK-u oraz Grzegorz Opara – emerytowany 
bibliotekarz z Boruszowic.  Jubileusz był okazją do wspominania dawnych 
lat. Opowieści pana Opary oraz emerytowanej bibliotekarki z Tworoga – 

Teodory Krywalskiej, opublikujemy w lipcowym wydaniu.  

Wielką niespodzianką okazał się upominek Barbary 
Izworskiej, przewodniczącej Klubu Seniora, która z okazji 
jubileuszu napisała wiersz. Publikujemy go poniżej 
dziękując pani Basi za piękne słowa.   

Zgodnie z urodzinowym zwyczajem, po powitaniach 
i życzeniach gospodarz zaprosił na poczęstunek. Przy 
kawie i ciastku czas umilała Inga Papkala śpiewając 
najpiękniejsze, znane i lubiane piosenki Anny Jantar. 
Kontynuacją świętowania będą Dni Tworoga 
– zapraszamy! 

Nasza Biblioteka 

Dziś nocą 
w naszej Bibliotece 

co już siedemdziesiąt lat 
ludziom służy 

zasiedli – przy okrągłym stole 
znani pisarze 
i wielcy poeci. 
A kiedy w okna 

księżyc im zaświecił 
rzekł mistrz Słowacki: 

Pozytywiści i romantycy 
współcześni bardowie 

po co tu dziś jesteśmy? 
niech mi ktoś odpowie 

Po co moją duszę 
Bóg wygnał na ziemię 

choć naszego losu 
i tak nie odmienię. 

A wtedy z wszystkich tematów 
śpiących na regałach 

wyszedł tłum bohaterów 
na nasze ulice 

i otwarły się domy 
zaświeciły światła 

w starych kamienicach. 
Pod Zamkiem, na Placu Wolności 

na nocnej majówce 
razem się zebrali 

wszyscy tworożanie 
i zgodnie przyrzekli 

będziemy już więcej czytali. 

A na Jubileusz 
jak to zwyczaj każe 
razem zaśpiewali; 

Niech żyją nam poeci 
niech żyją pisarze 
Seniorka biblioteka 

i bibliotekarze. 

A rankiem 
panie z biblioteki 

książek nie mogąc 
się doliczyć 

znalazły bukiet kwiatów 
i takie słowa na tablicy 
„Dziękują Wam Autorzy 

Dziękują Czytelnicy”. 

Mojej bibliotece – Barbara Izworska
 



10 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Z KAROLEM WOJTYŁĄ  
W ROLI GŁÓWEJ 

Tegorocznemu, dziewiętnastemu już Międzygminnemu 
Konkursowi Regionalnemu „Rajcowanie przi 
szwaczynie” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach towarzyszyło wspomnienie papieża 
Polaka. Uroczystość, która odbyła się 17 maja, 
rozpoczęli uczniowie starszych klas prezentacją 
„Śladami Jana Pawła II na Górnym Śląsku”. Wielką 
niespodzianką i bezdyskusyjną przyjemnością dla 
słuchaczy była pogadanka Marka Szołtyska dotycząca 
związków papieża ze Śląskiem.  

Po powitaniu zaproszonych gości i publiczności przez 
dyrektor szkoły Annę Rogalę-Goj, głos zabrał z-ca wójta 
Łukasz Ziob oraz pomysłodawca konkursu Elwira Ecler.  
W programie, prócz wspomnianej prezentacji uczniów, 
znalazł się Festiwal piosenek papieskich. Wokalne 
występy uczniów oceniało jury w składzie: Marek 
Szołtysek, śląski pisarz, autor książek związanych  
z kulturą i kuchnią śląską; Grażyna Chmiel, dyrektor GOK 
w Tworogu oraz Martyna Ecler-Pasku, doktorantka 
Uniwersytetu Opolskiego oraz pracownik Tarnogórskiego 
Centrum Kultury.  

Wyniki konkursu podajemy na stronie www.twg-kurier.pl. 
Był również czas na prezentację najlepszych tekstów 
konkursowych pod hasłem „Jan Paweł II we 
wspomnieniach mojej rodziny”.  

 

W międzyczasie zaproszeni goście oraz publiczność
wysłuchali pogadanki Marka Szołtyska opartej na jego 
książce „Papież na Górnym Śląsku”. Jakie małopolanin 
miał kontakty ze Śląskiem? Okazuje się, że nasz region 
towarzyszył papieżowi od czasów dzieciństwa. – Jako 
dziesięciolatek pojechał w odwiedziny do swojego brata, 
który pracował wówczas jako lekarz w Bielsko-Białej. 
Małym Karolem zajęła się pewna zakonnica, która 
poczęstowała go zupą – opowiadał Marek Szołtysek. 
Rzecz banalna, zwykły obiad, a jednak to wspomnienie 
zostało w papieżu. Po 60 latach doskonale pamiętał, 
przepyszną jak wspominał, zupę pomidorową… –
Niezwykła pamięć. To był jego wielki dar – podkreślał 
Szołtysek. Śląsk towarzyszył Karolowi Wojtyle również 
w seminarium. Jego szkolny kolega, Franciszek Konieczny 
był synem śląskiego powstańca. Przyjaźnili się do końca 
życia. Szukając związków papieża z naszym regionem nie 
można pominąć jego ciotki – Stefanii Wojtyła, która była 
nauczycielką w rybnickiej dzielnicy Stodoły. To tam, 
w 1948 r. młody Karol Wojtyła spędzał wakacje. Poza tym 
odwiedził Pszów, wielokrotnie Katowice, Piekary Śląskie, 
Opole, Skoczów, Gliwice…Śląsk znał i rozumiał. Warto 
o tym pamiętać.  

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

Od lutego do czerwca uczniowie klas 6 ZSP
w Boruszowicach  realizowali innowację pedagogiczną 
pt. „Ocalić od zapomnienia – moje spotkania 
z historią”. Projekt „Boruszowice i ich mieszkańcy 
w I połowie XX wieku – Póki nie jest za późno”, miał 
charakter pracy grupowej. Polegał na 
udokumentowaniu udziału mieszkańców Boruszowic 
w powstaniach śląskich, co ma znaczenie symboliczne 
w Roku Powstań Śląskich.  

Zostały w nim przedstawione autentyczne wydarzenia, losy 
postaci, obiekty pamięci z okresu I połowy XX wieku, 
o których niewielu mieszkańców Boruszowic i Powiatu 
Tarnogórskiego pamięta. Efektem pracy uczniów jest 
wystawa zgromadzonych materiałów archiwalnych, którą 
można obejrzeć po wejściu do szkoły oraz w kościele 
parafialnym w Boruszowicach. 

Autorkami innowacji były Iwona Pilc – nauczyciel historii 
oraz Elwira Ecler – nauczyciel dziedzictwa kulturowego 
w regionie, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz. Foto. We wręczaniu nagród wziął udział przedstawiciel Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – organizacji, która od 19 lat wspiera 
konkurs. Poniżej wszyscy laureaci konkursu.  

 AKADEMIA SPORTU DESHI 

składa podziękowania dla  

CARITAS Parafii pod wezwaniem św. Antoniego 

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za wsparcie finansowe wyjazdu Zawodników Akademii 

na Letni Obóz Sportowy – Dębina k/Rowów 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

O „SPRĘŻYNIE” WIEDZĄ WSZYSTKO 

Kto napisał do Tygryska list? Jak brzmi ulubione 
słowo Łusi Pałys? Co namiętnie jadał dziadek 
Borejko? – to niektóre z pytań jakie padły podczas 
Powiatowego Konkursu Literackiego „Czytanie to 
najlepszy sposób uczenia się”. Uczniowie musieli 
wykazać się szczegółową znajomością książek 
Małgorzaty Musierowicz „Sprężyna” oraz „Żaba”.  

Finał jedenastej edycji konkursu odbył się 16 maja  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczył biografii autorki 
(odpowiedź ustna w grupach), drugi sprawdzał znajomość 
treści książek (test pisemny). W finale wzięło udział   
31 uczestników z Wojski, Lublińca, Boruszowic, Wielowsi, 
Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Potępy i Tworoga.  

.  

Zdaniem jury poziom był wysoki, a uczniowie świetnie 
przygotowani. W komisji zasiadły: z ramienia Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Renata Kościelny, przedstawicielki 
Szkoły Podstawowej w Tworogu – Hanna Pawełczyk  
i Karina Jaksa oraz dwie wylosowane wśród gości 
nauczycielki. Ostatecznie najwyższą ilość punktów zdobył 
Tomasz Hellwig z ZSP Boruszowice. II miejsce: Dominik 
Winkler (ZSP w Wojsce), Nicole Bosz (ZSP Boruszowice)  
i Magdalena Szablińska (SP Wielowieś), III miejsce – 
Marta Świerk (ZSP w Wojsce) i Kinga Kluba  
(SP w Wielowsi). Na zdjęciu powyżej laureaci konkursu. 

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa  
w Tworogu oraz Gminny Ośrodek Kultury  w Tworogu.  

MARZENIA SĄ PO TO,  
BY JE SPEŁNIAĆ! 

Nie zawsze pierwszy krok zaprowadzi nas do celu. To 
raczej przywilej szczęściarzy, których, powiedzmy 
sobie szczerze, nie ma zbyt wielu. Aby osiągnąć cel 
trzeba się niestety napracować, popełniać błędy, 
zaliczać porażki, przeżywać chwile zwątpienia…  
O trudnej, ale opłacalnej drodze ku samorealizacji 
opowiadał 22 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
Tomasz Sobania – młody pisarz z Toszka, autor 
książek fantasy, ale też niepoprawny marzyciel, który 
żyje, by się spełniać.  

 

Gdybyśmy chcieli napisać o wszystkich jego 
zainteresowaniach, zabrakłoby miejsca – to pewne. 
Skupimy się więc na literaturze…Tomasz Sobania 
zadebiutował w 2015 r. powieścią „Speculo”, miał wówczas 
17 lat. – Mogłem pójść prostą drogą. Spędzać miło czas, 
oglądać seriale. Ale postanowiłem zawalczyć o swoje 
marzenia – mówił na spotkaniu z gimnazjalistami. Choć 
pierwsze próby pisarskie nie powiodły się, on nie zwątpił 
w siebie. Zapisywał zeszyty nawet w trakcie lekcji, 
udoskonalał warsztat, rozwijał się. W końcu postanowił, że 
każdego dnia napisze jedną stronę książki. – Robiąc to, 
czułem, że realnie zbliżam się do celu. Byłem 
budowniczym, a moje zapisane strony cegiełkami, które 
układałem jedna po drugiej. Konstrukcja powstawała na 
moich oczach. To dawało mi ogromną satysfakcję – mówił. 
Książka powoli zaczynała się rozrastać. Tomek wstawał 
o 5 rano. Pisał przed szkołą i po szkole. Po 6 miesiącach 
książka była gotowa. Ale na tym nie kończy się proces 
twórczy. Dzieło należało udoskonalić, skorygować, 
zredagować,  no i… znaleźć wydawcę. W przypadku 
Tomka mamy happy end – wydawca się znalazł. Do tej 
pory ukazały się dwie książki: „Speculo” oraz „Nowy świt”, 
które znajdziecie na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu. Polecamy!   

„KAMRATKI” W FINALE 
Zespół „Kamratki” działający przy Szkole Podstawowej 
w Tworogu  znalazł się w zaszczytnym gronie finalistów 
„Śląskiego śpiewania". Organizatorzy Przeglądu – Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” i Związek Górnośląski, przy 
współpracy Ośrodków Regionalnych, zaprosili  miłośników 
śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji „Śląskiego Śpiewania”.  

Celem przeglądu jest umacnianie więzi społecznych 
poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa 
kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem 
i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych 
Górnego Śląska. „Kamratki” prezentując wiązankę pieśni 
ze zbioru profesora Adolfa Dygacza, zachwyciły pięknym 
śpiewem i akompaniamentem. Sukces ważny, ponieważ 
już trzeci raz z rzędu nasze „Kamratki” śpiewają w finale 
koszęcińskiego konkursu.  

Nauczycielem prowadzącym zespół jest Pani Beata 
Janiga, wspomagana przez Panią Brygidę Samol i Pana 
Józefa Ziaję. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
PROJEKT UNICEF  
W 2019 r. obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia 
najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego 
o prawach najmłodszych – „Konwencji o prawach dziecka”. 
Jest to szczególna okazja do refleksji nad obecnością tej 
właśnie tematyki na zajęciach szkolnych. 

Edukacja o prawach dzieci to niezwykle istotny element 
całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania 
otwartego na świat społeczeństwa, dając dzieciom 
wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im 
praw. Jest też istotnym czynnikiem  kształtującym postawy 
młodych ludzi, ich system wartości, co w konsekwencji 
wpływa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw 
dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i 
jak zareagować, gdy czują, że ich lub ich rówieśników 
prawa są naruszane. 

W związku z powyższym Szkoła Podstawowa w Tworogu
w kwietniu tego roku przystąpiła do Projektu UNICEF 
„Szkoła z Prawami dziecka”. W ramach projektu 
przeprowadzane są ciekawe zajęcia dotyczące praw 
dzieci. Uczniowie zapoznają się także z działalnością 
organizacji UNICEF. W oparciu o zdobytą wiedzę, a także 
po dogłębnej analizie i dyskusji dzieci wybiorą własnych, 
lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka” – osoby, które 
w wyjątkowy sposób dbają o ich interesy i podejmują 
działania na ich rzecz. Ceremonia wręczenia „Gwiazd 
Szeryfów Praw Dziecka” odbędzie się  w naszej szkole 
w najbliższym czasie. 

Projekt koordynują nauczycielki języka polskiego: Hanna 
Pawełczyk i Sylwia Szwarc-Kuc. 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
ORAZ PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg 
posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są 
wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy  
w Tworogu. 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 2018r. poz. 1454), gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 
W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Tworóg o wypełnienie 
druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  
i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do                                 
31.07.2019 r. 
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tworóg 
ul. Zamkowa 16 pok. 111, u Sołtysów oraz na stronie 
internetowej http://tworog.pl/aktualnosci. Wypełnione 
druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Tworogu lub 
pocztą elektroniczną na adres 
gospodarka@ug.tworog.pl. 
 
W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy 
Tworóg będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego 
zbiornika na nieczystości płynne. 
 
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy 
Tworóg będą kontrolować umowy oraz rachunki 
potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ 
zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454) 
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów  
i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
 
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie 
informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze 
podpisanych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 
NA KADENCJĘ 2020 – 2023 
W związku z upływem w dniu 31.12.2019 roku 
czteroletniej kadencji ławników działających przy 
sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego  
w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy w Tworogu  
z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na 
ławników na kadencję 2020-2023:  

 do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1;  
 do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 

2, w tym do orzekania w z zakresu prawa 
pracy – 1. 

Więcej informacji na  
www.tworog.pl 
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JEDYNI W POWIECIE! 

Dużym sukcesem mogą się pochwalić strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Boruszowic i Hanuska. 
Pomysł jednego z druhów, którego celem jest nauka 
udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, zdobył 
nominację w prestiżowym konkursie Floriany 2019. 
Floriany to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP 
i Samorządów. 

18 maja na finałowej gali Florianów w Otrębusach obok 
Warszawy wzięła udział czteroosobowa delegacja  
z jednostki. – Na 256 złożonych projektów z całej Polski 
znaleźliśmy się wśród 49 nominowanych do nagrody. Nasz 
pomysł rywalizował z 4 innymi projektami w kategorii 
edukacja. W sumie na 11 kategorii w konkursie z naszego 
województwa zostały nominowane tylko 3 projekty z OSP 
– mówi z dumą pomysłodawca akcji, Marcin Nitka. Na 
czym w ogóle polega akcja „Pomaganie jest fajne”? – 
Uczymy dzieci jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji 
zagrożeń. Zajęcia przeprowadzamy w przedszkolach  
w całym powiecie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą  
w zajęciach i szybko się uczą, a co najważniejsze 
doskonale zapamiętują. Często słyszymy, że po spotkaniu 
z nami wracają do domu i pokazują rodzicom czego się 
nauczyły. Jest to bardzo budujące i upewnia nas, że to co 
robimy przynosi efekty, a dzięki temu mamy jeszcze 
większą motywację do dalszych działań – podkreśla. 
Pomysł narodził się ponad rok temu i od razu został 
entuzjastycznie przyjęty przez druhów z jednostki. Marcin 
Nitka prowadzi zajęcia razem z pomocnikiem, uwielbianym 
przez dzieci Marshallem z bajki „Psi Patrol”. W jego rolę 
wciela się Szymon Brol, który od początku pomaga 
Marcinowi w realizacji pomysłu.  

Początkowo zajęcia prowadzone były na fantomie, jednak 
był on zbyt duży i ciężki dla dzieci. Zmuszeni 
poszukiwaniem alternatywy postanowili kupić pluszowe 
misie, na których dzieci mogłyby łatwiej ćwiczyć. To był 
strzał w dziesiątkę! Z dodatkową pomocą bajkowego 
Marshalla akcja okazała się sukcesem i cieszy się dużym 
zainteresowaniem.  
 

  

– Nominacja do konkursu Florianów dodała nam skrzydeł. 
Mimo nie zdobycia statuetki, wróciliśmy z nowymi 
pomysłami jak rozbudować obecną akcję, aby uczyć 
i pomagać większej ilości osób. Na razie nie zdradzam 
planów, ale mam już kilka nowych pomysłów. Na pewno 
będziemy ubiegali się o nominację w następnym roku –
mówi pomysłodawca.  – Duże wsparcie otrzymujemy od 
sponsorów, bez których nie udało by się nam tak dużo 
dokonać. Nasz główny sponsor – firma „Zamet” Budowa 
Maszyn S. A.– hojnie wspiera naszą akcję, między innymi 
wydrukował dyplomy, które otrzymuje każdy uczestnik 
zajęć. Dodatkowo pomagają nam Nadleśnictwo Brynek 
i Ranczo Baranówka z Nowej Wsi Tworoskiej za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Również duże podziękowania 
dla wójta gminy Tworóg, który pokrył koszty transportu 
naszej delegacji do Warszawy – mówi naszej redakcji 
Marcin Nitka, koordynator nominowanego projektu. 

ADRENALINA BYŁA! 

26 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się 
III Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach 
„Wieżowiec 2019”, w których wzięli udział druhowie 
z Kotów – Sebastian Imach i Mateusz Ostrówka (na zdj. 
poniżej). Pomysł zrodził się zaledwie miesiąc wcześniej. 
Strażacy nie mieli do dyspozycji wysokich wieżowców, 
trenowali więc w lesie, ale jak sami przyznają bieg po 
schodach to zupełnie inne wyzwanie. – Adrenalina była, 
a bieg okazał się naprawdę trudny – przyznaje Sebastian 
Imach. Zawody polegały na biegu dwuosobowych drużyn 
na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki w pełnym 
umundurowaniu typu nomex z maską twarzową
 

 
Zdj. Delegacja z OSP Boruszowic i Hanuska na gali Florianów od lewej 

Marcin Nitka pomysłodawca akcji, Szymon Brol, Karol Ziob i Jakub 
Bartyzel.  

 

Źródło: facebook 
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DOBRA PASSA W 
BORUSZOWICACH TRWA 

Jakub Cieślik, uczeń klasy VI ZSP w Boruszowicach 
uzyskał II miejsce w XX Międzygminnym Konkursie 
Matematycznym w Kaletach. Jakub ma również na 
swoim koncie wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kangur. Gratulujemy! 

 

oraz aparatem ochrony dróg oddechowych. Zawodnicy 
mieli do pokonania ok. 800 schodów, meta znajdowała się 
na wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego 
PKIN. Sprzęt, który mieli na sobie waży ok. 20 kg. 
Strażacy z Kotów zdobyli V miejsce! Wielkie gratulacje!  

Druhowie dziękują za wsparcie Urzędowi Gminy  
w Tworogu, OSP Koty oraz Piotrkowi – bratu jednego z 
zawodników. 

Foto. Pałac Kultury zdobyty, a teraz? – Może K2? –  strażacy 
odpowiadają śmiejąc się. W rzeczywistości już dziś zapowiadają udział  

w kolejnej edycji zawodów. Mają zamiar poprawić wynik. 

Źródło: facebook 
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Foto. Żeby komputer czy tablet nie zastąpiły książki. By nawyk sięgania 
po tradycyjną formę drukowaną przetrwał. Będziemy o to dbać – to nasze 
wielkie marzenie i cel na kolejne dekady – mówi dyrektor GOK-u Grażyna 

Chmiel. Więcej na temat 70. urodzin GBP przeczytacie na str. 9. 

 

Foto. Dyrektor ZSP w Boruszowicach Anna Rogala-Goj oraz pisarz i 
znawca kultury śląskiej Marek Szołtysek – o czym tak rajcowali? 

Przeczytajcie o 19. Konkursie „Rajcowanie przi szwaczynie” na str. 10. 
Poniżej  jedno z trzech działających na Śląsku trutowisk. Znajduje się na 

terenie leśnictwa Krywałd. O trutowisku i nie tylko piszemy na str. 6.  


