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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

LASY  
– WIELKIE GĄBKI  

Na zdjęciu stawy paciorkowe  
w Połomi – urokliwy zakątek, który 
służy retencji i rekreacji. Wielu 
mieszkańców wsi uwielbia 
spacerować w tej okolicy. Stawy 
stały się również domem dla wielu 
zwierząt. Mieszkają tu m.in. kaczki, 
łabędzie, żurawie i inne ptactwo 
wodne.  

W tym numerze bierzemy „Pod lupę” 
zbiorniki wodne w naszych lasach  
(str. 4). 

 

RECYKLING JEST  
NAM POTRZEBNY 

Dziś w Niemczech recykling jest 
gałęzią przemysłu wykorzystującego 
najnowsze, a nieraz pionierskie 
technologie. Dlaczego warto czerpać 
z tego doświadczenia?  

O tym na str. 13 

 

ROZBUDOWA SZKOŁY 
W TWOROGU 

Jest zielone światło dla rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Tworogu. 
Gmina pozyskała na ten cel 
dodatkowe źródło finansowania. 

Więcej na str. 14 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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 
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Miasteczko Śląskie/Pyrzowice/ 
Świerklaniec/ Bytom/ 
 Piekary Śl./ Będzin 

Tworóg/Tarnowskie 
Góry/Toszek/ 

Pyskowice/Lubliniec 

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła+” zdobyła dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł na 
zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli gminnych szkół.  

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym nasza gmina uzyskała 100% dofinansowania na zakup sprzętu 
komputerowego umożliwiającego wsparcie dla uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu zdalnych lekcji. 

Szczegółowe informacje na stronie:  
https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-

ocenione-2 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

NAJLEPSZE DOPIERO  
PRZED NAMI  
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu dziękuje za udział 
w konkursie literackim i plastycznym „Najlepsze dopiero 
przed nami”. Prace nadesłane na konkurs przez 
czytelniczki zostają nagrodzone voucherami do sieci 
sklepów Empik. Dziękujemy Rozalii Jańczuk i Milenie Ziaja 
za piękne prace plastyczne. Poniżej zwycięskie prace: po 
lewej obraz Mileny pt. „Moja klasa na wycieczce do ruin 
zamku", po prawej plakat Rozalii.  

BO KAŻDY Z NAS BYŁ KIEDYŚ 
DZIECKIEM… 
1 czerwca w ZSP w Boruszowicach odbył się II Festiwal 
Ekspresji Dziecięcej. Co prawda uczniowie nie mogli się 
spotkać w szkolnych murach, ale i tak świetnie się bawili. 
Nie lada atrakcją okazała się zabawa „Każdy z nas był 
dzieckiem” polegająca na rozpoznaniu nauczycieli na 
podstawie ich zdjęć z dzieciństwa (dostępne na profili 
facebookowym szkoły). 

W programie znalazły się również m.in. warsztaty 
kulinarno-plastyczne polegające na stworzeniu na talerzu, 
za pomocą produktów spożywczych pięknych obrazów.  

Dzieci nagrały również hymn szkolny pt. „Biały Pasterz”, 
który udostępniliśmy na naszej stronie www.twg-kurier.pl
w zakładce „filmy”.  
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KONTAKT 

 

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

tel. +48 512 950 842 
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Marta Kobędza-Krain 

DZIENNIKARZ 
Anna Zapart 

KREACJA 
Łukasz Krain 

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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LASY – WIELKIE GĄBKI  

Od wielu lat w Polsce obserwuje się ciepłe, bezśnieżne 
zimy i zdecydowanie mniejszą ilość wiosennych 
opadów deszczu. Coraz dłuższe okresy suszy skutkują 
obniżeniem poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych. W rowach nie zalega już woda,  
a niewielkie zbiorniki wodne po prostu wysychają. 
Lasy, naturalne i potężne rezerwuary wody jak nigdy 
potrzebują ludzkiej pomocy. Dlatego też Lasy 
Państwowe od kilkunastu lat sukcesywnie rozwijają 
infrastrukturę leśną mającą na celu gromadzenie wody 
i spowolnienie jej przepływu.  

– Susza jest widoczna gołym okiem. Już dziś możemy 
powiedzieć, że czeka nas trudny rok. Susza dotknie  
i rolnictwo, i leśnictwo. Dlatego koncentrujemy się na 
działaniach mających zminimalizować wyciek wody  
z lasów – mówi Janusz Wojciechowski, nadleśniczy  
w Nadleśnictwie Brynek. Efektami działań prewencyjnych 
mających przygotować lasy na takie zagrożenia jak susza, 
czy pożary, są inwestycje związane z retencjonowaniem 
wody. Spacerując po lasach otaczających gminę Tworóg 
znajdziecie całkiem sporo takich obiektów. Niektóre z nich 
powstały ponad 10 lat temu, inne są w trakcie budowy. 
Wszystkie powstały dzięki unijnemu wsparciu i mają 
pomóc lasom przetrwać suszę. – Lasy można porównać 
do wielkiej gąbki, która potrafi zatrzymać ogromne ilości 
wody. My jako leśnicy, w obliczu zagrożenia suszą, 
staramy się pomóc lasom zatrzymać jak największe ilości 
wody. Służą temu m.in. zbiorniki retencyjne.  
W perspektywie finansowej 2007-2013, w ramach projektu 
„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych 
na terenach nizinnych”, na terenie Nadleśnictwa Brynek 
wybudowaliśmy pięć takich obiektów – mówi Janusz 
Wojciechowski. Projekt realizowało 177 nadleśnictw na 
terenie naszego kraju. Łącznie powstało 3600 obiektów 
piętrzących lub retencjonujących wodę (zbiorniki wodne, 
zastawki, progi, mnichy, groble, bystrotoki, przepusty  
i brody). Na terenie Nadleśnictwa Brynek  w 2008 r. 
wybudowano zbiornik „Wytoki”, który rozbudowano w 2013 
r. (pow. 3 ha). Rok później powstał zbiornik retencyjny 
„Czarków” (pow. 3 ha), w 2015 r. – zbiornik „Mało Krzywa” 
(pow. 1 ha), zbiornik „Diana” (pow. 3 ha) oraz 
przebudowano i zmodernizowano stawy paciorkowe 
„Połomia” (pow. 10 ha). Wartość tych inwestycji to 3 mln zł, 
a poziom retencjonowanej wody sięga 300 tys. m³. 
Inwestycje przyczyniły się do podniesienia poziomu wód 
gruntowych i powierzchniowych, a także odtworzenia stanu 
zbiorowisk mokradłowych oraz siedlisk roślin i zwierząt.  

W nowej perspektywie finansowej 2016-2022 jest 
realizowany „Kompleksowy projekt adaptacji lasów  
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. 
Jego zadaniem jest wzmocnienie odporności obszaru na 
zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.  
W Leśnictwie Krywałd w ramach tego projektu powstał 
zbiornik retencyjny „Groszowy”. 

Foto. – W latach 90., gdy zaczynałem pracę nieodzownym elementem 
wyposażenia służb terenowych były kalosze. Dzisiaj cały las można 
przejść w półbutach. Lasy zmieniają się na naszych oczach – mówi 

Janusz Wojciechowski. Kiedyś skupiano się na melioracji, na odciążeniu 
obszarów od nadmiaru wody. Teraz szukamy sposobu na jej pozyskanie  

i zmagazynowanie. Na zdjęciu zbiornik retencyjny „Groszowy”  
w Leśnictwie „Krywałd”. 

W trakcie budowy jest kolejny zbiornik retencyjny  
w kompleksie łąk śródleśnych „Wytoki”, który ma być 
gotowy latem. Rewitalizacji poddano natomiast zbiornik 
głęboki w Leśnictwie Łabędy. Te trzy zbiorniki dają łącznie 
48 700 m³ retencjonowanej wody. Projekt obejmuje 
również utworzenie obszaru mokradłowego „Żabi Staw” 
w Leśnictwie Strzybnicy oraz rewitalizację 
czterokilometrowego odcinka rowu między Świniowicami 
a Potępą. Inwestycja o tyle ciekawa, że polega na 
odwróceniu funkcji klasycznie rozumianej melioracji. Rów 
ma być przebudowany tak, by skutecznie spowolniał 
przepływ wody. Będzie przypominać naturalny ciek wodny 
z zakrętami i rozlewiskami.  

Susza to poważne i realne zagrożenie pożarowe. 
Gromadzona w zbiornikach retencyjnych woda ma służyć 
nie tylko kształtowaniu się ekosystemów nizinnych, ale 
również celom przeciwpożarowym. Aby skorzystać z tych 
zasobów strażacy muszą jednak w jakiś sposób dojechać 
do zbiornika. – Dlatego równolegle jest budowana 
i utrzymywana sieć drogowa na cele przeciwpożarowe. 
Warto przypomnieć, że obowiązuje zakaz blokowania 
wjazdów do lasu. Nie wolno parkować samochodów przed 
szlabanami. Służby takie jak straż pożarna, czy pogotowie 
muszą mieć zagwarantowany dostęp do drogi –
przypomina Nadleśniczy.  
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Do odpornych na suszę, choć w większości mało 
popularnych w Polsce roślin należą: karczochy, kardy, 
skorzonera i brukiew. W tym gronie znajduje się też znany 
i lubiany rabarbar. Podczas suszy najmniej cierpią rośliny 
o rozbudowanym systemie korzeniowym. Gorzej suszę 
znoszą rośliny, które sięgają korzeniami tylko 
powierzchniowych warstw gleby: maliny, porzeczki, 
a zwłaszcza truskawki. Współczesne jabłonie czy grusze 
na podkładkach skarlających również będą mieć kłopot 
z przetrwaniem w suchych warunkach. Większe szanse na 
owoce mają odmiany wysokopienne – mówi specjalista.  

Żeby ograniczyć skutki suszy, dobrze jest zabezpieczyć 
glebę przed przesychaniem. Rolę osłony świetnie odgrywa 
gruba warstwa ściółki: kompostu, kory czy słomy. 
Rozkładając się, z czasem wzbogacają ziemię 
o próchnicę, powiększając jej pojemność wodną. Walka 
z suszą nie jest łatwa, ale nie ma powodu do składania 
broni. 

#wspierajTworóg i zamawiaj od lokalnych dostawców. 

TAK SMAKUJE WIOSNA! 

Długo wyczekiwany wiosenny sezon owoców i warzyw 
z własnych ogródków właśnie się rozpoczął. Wszyscy 
uwielbiamy maliny, śliwki, porzeczki, jabłka, rabarbar czy 
czereśnie, jednak na żaden inny owoc nie czekajmy tak 
bardzo jak na truskawki. Sezon na truskawki rozpoczyna 
się przeważnie w połowie maja. Choć ich cena do niskich 
nie należy, z pewnością nie zabraknie amatorów tego 
przysmaku. 

PIĘKNY OGRÓD PODCZAS 
SUSZY  

Szczęśliwi posiadacze przydomowych ogródków już 
dawno rozpoczęli prace ogrodowe. Wiosna, która uważana 
jest za najpiękniejszą porę roku należy także do 
najbardziej pracowitej. Jednak efekty wiosennych działań 
będziemy podziwiać przez cały sezon. Ciesząc się 
widokiem kwitnących kwiatów oraz delektując smakiem 
owoców i warzyw. Jaki jest patent na ogród, który będzie 
się dobrze prezentować nawet w obliczu suszy?  

Zakładając podwórkowy warzywniak warto pamiętać  
o kilku wskazówkach. – Seler najlepiej sadzić do gruntu, 
gdy temperatura na zewnątrz utrzymuje się powyżej 12 st. 
C, najbezpieczniej zrobić to po 15 maja. Tak samo 
postępujemy z ogórkami, które są ciepłolubne,  
a najmniejszy przymrozek może zniszczyć cały wysiew. 
Warzywa takie jak np.: brokuły, kalafior, kalarepa, kapusta, 
por, seler, sałata uprawia się z rozsady – podpowiada 
ogrodnik z Tworoga (dane do wiad. red.). Warunki 
atmosferyczne, odpowiednio zasilona ziemia oraz woda są 
niezbędne, aby nasze plony były udane. Jak sobie 
poradzić, gdy zabraknie najważniejszego? Coraz 
cieplejsze zimy, brak śniegu oraz opadów deszczu 
powodują, że susza na stałe wpisuje się w nasz krajobraz. 
Brak wody to duże wyzwanie dla działkowców  
i ogrodników. Jak w takich warunkach sprawić, by nasz 
ogród był kolorowy i pachnący?  

– Wysoką temperaturę i okresowy brak wody znoszą różne 
odmiany lawendy, rozmaryn, oregano, tymianek, 
majeranek, szałwia. Być może będziemy musieli pożegnać 
się z niektórymi przyzwyczajeniami i tradycyjne trawniki 
zamienić na kwieciste łąki lub trawy ozdobne. Do 
zmieniającego się klimatu warto dostosować dobór roślin  
i zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki temu można ograniczyć 
podlewanie, a mimo to ogród pozostanie atrakcyjny. Warto 
zastanowić się nad uprawą gatunków przystosowanych do 
suchego i ciepłego klimatu. W takich warunkach odnajdzie 
się winorośl, a także rokitnik czy świdośliwa.  

 

Absolutnym hitem jest ciasto z truskawkami. Polecamy 
Wam placek z owocami na kruchym cieście. Takie ciasto 
sprawdzi się na specjalnych okazjach i na co dzień, a do 
jego przygotowania nie trzeba posiadać niesamowitych 
umiejętności cukierniczych. Chrupiąca skorupka ciasta 
z lepkimi owocami i puszystym budyniem sprawi, że 
wszyscy będą się zachwycali wypiekiem. Nie bójmy się 
troszkę pogrzeszyć, sezon jest za krótki, żeby sobie 
odmawiać. Ciasto z truskawkami smakuje wspaniale, ale 
można je przygotować również z rabarbarem, malinami, 
borówkami, czy jabłkami.  
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R            E            K            L            A            M            A 

Placek z truskawkami na kruchym cieście 

Składniki na 12 porcji: 

 200 g masła, 
 350 g mąki, 
 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
 70 g cukru pudru, 
 1 jajko, 
 1 budyń waniliowy, 
 500 ml mleka, 
 1200 g truskawek (lub innych owoców), 
 cukier puder, 
 1 łyżka mąki ziemniaczanej. 

Przygotowanie: 

Ciasto robi się bardzo prosto. Najpierw należy zająć się 
ciastem kruchym – czyli przygotować kruszonkę, pokroić  
w kostkę zimne masło z mąką, dodać proszek do 
pieczenia oraz cukier puder. Do rozdrobnienia składników 
może posłużyć nóż lub mikser. Później do wszystkich 
składników dodać jajko i zagnieść składniki w jednolite 
ciasto. Ciasto przekroić na pół, każdą z części zawinąć  
w folię spożywczą, włożyć do zamrażarki. 

Ugotować budyń waniliowy według instrukcji, która 
znajduje się na opakowaniu. Truskawki opłukać i dokładnie 
osuszyć, pokroić na mniejsze kawałki, włożyć do miski  
i wymieszać z mąką ziemniaczaną. 

Rozgrzać piekarnik do 180 stopni i naszykować formę  
o wymiarach około 21 x 28 cm. Posmarować ją tłuszczem 
lub wyłożyć papierem do pieczenia. Wyjąć jedną część 
ciasta, zetrzeć na grubej tarce, lekko uklepać i nakłuć 
widelcem. Na ciasto położyć truskawki i przykryć jeszcze 
ciepłym budyniem. Zetrzeć drugą część ciasta  
z zamrażarki na budyń. Włożyć do piekarnika. Ciasto 
powinno się piec na złoto – przez około 35 minut. 

Smacznego! 

KOMUNIE ŚWIĘTE 2020 

Czy ktoś kiedykolwiek przypuszczał, że taka uroczystość 
jak Pierwsza komunia Święta może się nie odbyć? 
Panująca sytuacja sprawiła, że wiele zaplanowanych 
uroczystości trzeba było przesunąć na inny czas. Biskup 
gliwicki ks. Jan Kopiec zapowiedział, że w związku  
z zagrożeniem związanym z koronawirusem, w maju nie 
odbędą się I Komunie Święte.  

W parafii Świętych apostołów Piotra i Pawła w Kotach 
komunie przeniesione zostały na wrzesień. – W naszej 
parafii w tym roku do pierwszej komunii świętej przystępuje 
sześcioro dzieci. Uroczystości odbędą się w drugą 
niedzielę miesiąca, czyli 13 września – poinformował  
ks. Marcin Kwoczała, proboszcz parafii. A jak wygląda 
sprawa z udzielaniem innych sakramentów? – Śluby  
i chrzty odbywają się bez przeszkód oczywiście  
z zachowaniem obostrzeń. Tylko jedna para odwołała ślub 
i przeniosła termin na przyszły rok, jednak na taką decyzję 
wpłynęły inne zdarzenia losowe – dodaje.  
 
 

W parafii Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach 
uroczystości przeniesione zostały również na 13 września. 
Podobnie w Wojsce, w parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 13 września do sakramentu przystąpi tam 
14 dzieci. W Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wielowsi do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi 
28 dzieci w terminie 5 lub 6 września. Natomiast w parafii 
św. Antoniego w Tworogu uroczystość odbędzie się 
20 września. Czeka na nią 31 dzieci. 

Więcej o wytycznych dla dzieci przestępujących w tym 
roku do I Komunii Św. można przeczytać na stronie Kurii 
Gliwickiej  www./kuria.gliwice.pl/2020/05/01/instrukcja-
sekcji-szkolno-katechetycznej-dotyczaca-pierwszej-

komunii-swietej/ 
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W SP W TWOROGU PRACA 
WRE… 

Mija kolejny miesiąc zdalnego nauczania, a nasza szkoła 
(choć w większości w Internecie) tętni życiem. Poza 
realizacją Podstawy Programowej podejmowane są 
działania, które były planowane do realizacji w warunkach 
szkolnych oraz dodatkowo takie, które umożliwia praca 
zdalna. Odbył się m.in. trwający cały tydzień Festiwal 
Języków Obcych. Uczniowie z  klas 7 i 8 wykazali się 
ogromną kreatywnością analizując i prezentując idiomy 
angielskie i niemieckie.  

W maju, kiedy  obchodzimy święto bibliotek i bibliotekarzy, 
uczniowie realizowali projekt edukacyjny rozwijający 
zainteresowania czytelnicze. Upamiętniliśmy wierszem, 
piosenką, filmikami setną rocznicę urodzin Papieża Jana 
Pawła II . Dzieci rozwijały także swoje pasje matematyczne 
i przyrodnicze. Jak co roku odbywał się  Powiatowy 
Przegląd Filmów Ekologicznych, na potrzeby którego 
powstały filmy, prezentacje oraz odbywają się konkursy: 
plastyczny, literacki oraz techniczno-architektoniczny.  
Młodzież z klas ósmych realizowała projekt edukacyjny pn. 
„Liczba PI”, odbył się Turniej Gier Matematycznych  
i Logicznych oraz dodatkowe zajęcia rozwijające 
sprawność motoryczno-matematyczną – pn. „Odczarować 
matematykę”. 

Samorząd Uczniowski we współpracy ze szkolnym 
pedagogiem propagował i organizował liczne akcje,  
m.in. „Będzie dobrze”, „Dzień Rodziny”, Dzień 
Farmaceuty”. Dzięki działalności świetlicy szkolnej, 
świętowaliśmy „Dzień Praw Zwierząt”, „Dzień Kosmosu”, 
„Dzień Dobrych Uczynków”, „Dzień Niezapominajki”, 
„Dzień Bez Śmiecenia”, a nawet… „Dzień Płynów do Mycia 
Naczyń”. Aktywnie działał szkolny wolontariat, któremu 
udało się  sfinalizować akcję: „Nakrętki dla Darka” – 
absolwenta naszej szkoły.  

Udało się zebrać ok.100 worków o wadze 510 kg. 
Uzyskane ze sprzedaży nakrętek środki zostały 
przekazane na rehabilitację Darka. Wolontariusze 
zainicjowali także akcję „Promyk słońca dla seniora”, 
w ramach której przygotowują kartki z życzeniami lub 
wierszem dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej 
i Domu Seniora.  

Chociaż ze Śląska płyną smutne wieści, to nasi uczniowie 
śpiewają, recytują i serca Ślązaków zagrzewają: szkolny 
zespół KAMRATKI przygotował nagranie pięknej piosenki, 
której słowa: „Na ziemi gdzie z Bogiem przeplata się 
szatan i choć nie raz, los kazał nam w przepaść skakać, 
my nauczyliśmy się latać...” podnoszą na duchu.  

O wszystkich działaniach informujemy na bieżąco na 
stronie internetowej szkoły (www.sptworog.pl, 
www.sptworog.szkolna.net) oraz na szkolnym 
facebooku.  

Nie brakuje nam siły, nie brakuje pomysłów, nie brakuje 
optymizmu, bo wierzymy, że BĘDZIE DOBRZE! 

Hanna Pawełczyk, Eleonora Krywalska

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH  
W WOJSCE 

22 maja w ZSP w Wojsce obchodzono Dzień Języków 
Obcych pod tytułem „Europa i my”. Każda klasa dostała 
indywidualne zadanie. Klasy I i IV grały w gry językowe 
w języku angielskim, II tworzyła słownik obrazkowy 
pt. „Moje śniadanie”, V zajmowały się reklamą, VI zgłębiała 
geografię uzupełniając „portfolio” wybranych państw, 
VII tworzyła prezentację w języku włoskim, 
a VIII przebierała się za postaci państw Europy.  

Niezwykłe zajęcia, które odbyły się zdalnie przygotowali 
nauczyciele języków obcych: Antje Miska, Katarzyna 
Józefowska, Marlena Ziaja, Magdalena Kolmasiak, którzy 
dziękują wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za 
zaangażowanie.  

Foto. Uczniowie klasy III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
mają ogromną wyobraźnię. W kształtach europejskich państw dostrzegli 
wizerunki zwierząt, baśniowych stworów, ludzkich twarzy. Odpowiednio 

kolorując wybrane kształty stworzyli niepowtarzalne obrazy, które 
zaprezentowali na szkolnym facebooku. W ten sposób uczcili Dzień 

Języków Obcych. 



8 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PRZYSTANEK „RAR PLANETA” 

Zapraszamy w „kosmos”! Mieszkanka Kotów i autorka 
bloga „RAR Planeta”, Monika Pudykiewicz postanowiła 
podzielić się na łamach naszego miesięcznika swoim 
punktem widzenia. Przekornie, z przymrużeniem oka 
opowiada o perypetiach amatorów majowego grillowania.  

DZIEŃ DOBRY W KALOSZACH 

Witam Was serdecznie na łamach „TWG Kuriera”  
i zachęcam do zaglądania do mojej rubryki. W związku  
z tym, że nasza znajomość dopiero się zaczyna, ale mam 
nadzieję, że rozkwitnie z kolejnymi miesiącami, to 
postanowiłam jak to zwykle bywa na początku zacząć od 
rozmowy bezpiecznej, czyli o pogodzie...  

Maj, który z początkiem obiecywał nam chrupiącą 
kiełbaskę z grilla, przyjemny relaks w ogródku z zimnym 
piwkiem w ręce i w klasycznych „gumilaciach” na stopach 
pozostawił tylko rozpacz i niesmak! Niesmak śląskiej wcale 
nieprzysmażanej w kolejne weekendy na węglu  
a spożywanej w zwykłej klapsznicie, w grubym swetrze  
i zimowych skarpetach przy kuchennym stole. Jedyny 
węgiel, który w tym roku w maju był w użyciu to nie 
drzewny a kamienny, którym nadal musimy ogrzewać 
nasze cztery litery, bo nie da rady wystawić ich do słońca. 
Nie wiem jak tam u Was w ogródkach i na tarasach, ale  
u mnie pięknie rozwijał się szron, szadź i grad. Ten ostatni 
naprawdę pięknie obrodził.  

Zimni Ogrodnicy dali nam popalić! „Pankracy, Serwacy  
i Bonifacy to wielcy dziwacy, a każdy zimnem raczy. No 
żebym ja Was chłopaki z moimi ziomkami nie musiała 
poznawać! Ale niestety jak zapowiedzieli tak było, a po 
nich aktu rozpaczy i wandalizmu w warzywniakach 
dokonała Zimna Zośka. Oj, Zośka, Zośka! 

Lepiej żebyś Ty nigdy nie trafiła na moją znajomą 
Grażynkę, co to jej sadzonki przywiezione z Holandii 
przemroziłaś! Takiej łaciny jaką ona biegle władała po 
15 maja to się człowiek latami uczy! Potem miało być 
lepiej, tak przynajmniej obiecywały mądrości ludowe. I ja 
się pytam, czy ja to „lepiej” przegapiłam? Najwidoczniej 
tak! Gdzieś pomiędzy suszeniem kaloszy, wyciąganiem 
cieplejszych swetrów z dna szafy i odwracaniem uwagi 
dzieci od burz, grzmotów i błyskawic. Ale nadal wierzę, że 
jeszcze będzie cieplej. Jeszcze się wygrzejemy! Ignorujmy 
mądrości ludowe mówiące, że: „Czerwiec na maju zwykle 
się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje”.  Dużo 
ciepła Wam życzę! I tego rodzinnego i tego z centralnego.  

Monika Pudykiewicz

 

PODZIĘKOWANIA 

Akademia Sportu DESHI składa Serdeczne 
Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Tworogu  

za wsparcie finansowe. 

Wsparcie przeznaczone zostanie na nagrody  
w Konkursach organizowanych dla dzieci. 

Dziękujemy! 

 

WIELKI POWRÓT ZAJĘĆ W GOK-u! 

Od 8 czerwca częściowemu wznowieniu pracy podlegają wszystkie zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Tworogu. W zajęciach może uczestniczyć w przypadku Akademia Sportu DESHI i zajęć Fitness – do 16 osób 
i 2 instruktorów; w przypadku warsztatów plastycznych – 5 osób i 1 instruktor. Chęć udziału w zajęciach uczestnicy 
zgłaszają telefonicznie. Szczegóły na stronie www.gok-tworog.pl 
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KURIER KULTURALNIE 

Foto. Fragment obecnego kościoła z widokiem na boczne wejście. W tym 
miejscu stała dawniej kaplica św. Jadwigi. 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowni Państwo, 

Urodziłam się 1960 roku w Hanusku „na budynkach“ (obecnie 
ul. Słowiańska). Od prawie 40 lat mieszkam w Niemczech, 
najpierw w zachodniej części, a od 8 lat w okolicy Berlina. 

Podczas II wojny światowej, mój Opa wraz z rodziną mieszkał 
„na budynkach”. Pod koniec wojny został znaleziony martwy
żołnierz radziecki i – o ile dobrze pamiętam – niemiecki. 
Co do niemieckiego nie jestem całkiem pewna. Tego żołnierza 
lub żołnierzy znaleziono w rowie naprzeciwko starego 
transformatora (dawniej ul. 15-Grudnia). W tym miejscu 
powieszono obrazek/kapliczkę na sośnie. Jako dzieci zawsze się 
tam  modliliśmy i składaliśmy kwiaty. Pan Barton, który mieszkał 
w sąsiedztwie, czasami odnawiał tę kapliczkę. Opa mi opowiadał, 
że po znalezieniu wspomnianego radzieckiego żołnierza 
obawiano się ewentualnego oskarżenia ludności miejscowej 
o zbrodnię, dlatego mój Opa wraz z innymi mężczyznami 
z sąsiedztwa pochował go w nocy pod krzyżem obok leśniczówki 
w Hanusku. Było bowiem wiadomo, że tam 
już spoczywają żołnierze. Po wojnie nikomu tego nie mówiono, 
żeby zapobiec ekshumacji i w ten sposób uczcić spokój dusz 
zmarłych. 

Pozdrawiam serdecznie!
Joanna Seidel

 

W pracy, dla relaksu czytam czasami 
wasze rubryki i wydania archiwalne 
„TWG Kuriera”. Chciałabym podzielić 
się swoimi wspomnieniami, które 
uzupełniają artykuł dotyczący krzyża 
obok leśniczówki w Hanusku. 
Moj Opa, Stefan Pluta (1888-1976) 
opowiadał mi podczas naszych 
spacerów w dzieciństwie, że pod tym 
krzyżem byli pochowani anonimowo 
żołnierze podczas I wojny światowej. 

LIST DO REDAKCJI 
Dzień dobry, 

zwracam się z prośbą o przysłanie jakichkolwiek materiałów 
dotyczących wyglądu i losów krypty grobowej kaplicy św. Jadwigi 
(w kościele parafialnym św. Antoniego Tworogu) i pochowanych 
w niej osobach Franciszka Voels Colonna i jego najbliższej 
rodziny. Jestem chorzowianką od 40 lat mieszkającą w Trydencie 
i w czasie moich śląskich wizyt odwiedzam miejsca, które mają 
związek z Tyrolem. Otóż córka tegoż Franciszka Collona – 
Józefa w roku 1755 została żoną Jana Thun Hohenstein z Tyrolu 
i mieli 13 dzieci, z których piąte Emanuel Thun (1763 – 1818) 
został w roku 1800 biskupem jeszcze wtedy księstwa Trydentu. 
Józefa Colonna zmarła w Trydencie 18 lipca 1819 jako 78-letnia 
wdowa, co zostało odnotowane w rejestrach zgonów katedry 
trydenckiej. 

Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji) 

O kaplicy św. Jadwigi w Tworogu wiemy niewiele.  
Nie znamy jej wyposażenia, ani szczegółów związanych  
z wyglądem. Pewne informacje przekazał nam jednak  
ks. Henryk Gawelczyk w swoich „Dziejach kultu  
św. Antoniego z Pawdy w Tworogu”. Kaplica św. Jadwigi 
została wybudowana przez hrabiego Franciszek de 
Colonna (pana Tworoga od roku 1757 do 1783). 
Dobudował ją do istniejącej już kaplicy św. Antoniego, 
która pełniła wówczas funkcje kościoła filialnego parafii  
w Kotach. Kaplicę św. Jadwigi wyposażono w kryptę,  
w której pochowano hrabiego wraz z żoną. Jedna z teorii 
mówi, że kaplica św. Antoniego stała równolegle do 
obecnego kościoła, ale była przesunięta w prawo (patrząc 
od strony głównego wejścia na cmentarz). Kaplica była 
zorientowana odwrotnie w stosunku do dzisiejszego 
kościoła. Wejście było więc po przeciwnej stronie. Kaplica 
św. Jadwigi stała pomiędzy starym, a nowym budynkiem. 
Jej szerokość odpowiadała prawej nawie bocznej. Mówiąc 
prościej, osoby które podczas mszy siedzą w tzw. krótkich 
ławkach po prawej stronie, znajdują się w przestrzeni 
dawnej kaplicy św. Jadwigi. Właz do krypty został zresztą 
zaznaczony przez budowniczych nowego kościoła. 
Znajduje się w miejscu, gdzie posadzka ma jednolity, jasny 
kolor. Według wszelkich znanych nam źródeł, ciało 
hrabiego i jego żony znajduje się tam do dzisiaj.  

ODMRAŻANIE KULTURY 
Od 8 czerwca wznowione zostają zajęcia 
prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu. Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tworogu jest otwarta dla czytelników  
w godzinach od 9.00 do 18.00 w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki.  

Informujemy jednocześnie, że utrzymane zostają 
zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
dotyczące ograniczonej liczby czytelników w bibliotece, 
braku wolnego dostępu do księgozbiorów oraz przerw 
na dezynfekcję biblioteki. Zwracane książki poddawane 
są w dalszym ciągu kwarantannie, obsługa 
wypożyczeni odbywa się z zachowaniem dystansu 2 m 
oraz w rygorze sanitarnym. 

GOK pracuje wyłącznie w zakresie prowadzenia zajęć 
stałych. Nie organizujemy imprez kulturalnych, 
warsztatów i zajęć łączonych. 
 

Szczegóły na stronie  
www.gok-tworog.pl 
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 Z HUMOREM I… TRUPAMI 

Bożena Mazalik pisarka, malarka, fotografka. Jej teksty 
ukazały się w „Czwartym Wymiarze” i „Łowcy Polskiego”. 
Jest współautorką antologii „Lato moralnego niepokoju” 
oraz autorką książek „Baba na safari”, „Ciosy słonia”  
i „Kryminalnych przypadków Matyldy”. Bliżej mogliśmy ją 
poznać na spotkaniu autorskim w Gminnym Ośrodku 
Kultury 21 maja w 2014 w związku z wydaniem pierwszej 
książki. Dlaczego wspominamy tak odległą datę? To dzięki 
czytelnikom, którzy rozdzwonili się w maju do biblioteki 
dopytując o spotkanie z autorką. Choć na razie nie jest 
planowane, warto odwiedzić bibliotekę w Tworogu  
i sięgnąć po książki napisane przez mieszkankę Wojski. 

Książka „Baba na safari” ukazała się na rynku 
wydawniczym w 2012 roku i została bardzo dobrze 
przyjęta, o czym świadczą pozytywne recenzje nie tylko 
czytelników, ale także pisarzy. Pisarka Katarzyna Bonda 
tak recenzuje książkę: Baba wie o polowaniu więcej niż 
otaczający ją mężczyźni, których w pogoni za trofeum 
zalewa testosteron. Baba jest inna: kobieca, delikatna. 
Czasem się boi. Mimo tego chce być w centrum wydarzeń. 
Na następną powieść o Czarnym Lądzie czytelnicy musieli 
trochę poczekać, jednak cierpliwość opłaciła się i w 2017 
roku ukazała się książka „Ciosy słona”.  Świetna powieść 
sensacyjna, z szybka akcją, pełna przygód i tajemnic  
a wszystko uzupełnione opisami niesamowitych 
afrykańskich plenerów. – Dajcie się uwieść tej 
hipnotyzującej opowieści. Egzotyka, emocje oraz 
smakowita intryga. Nikt tak nie pisze o Afryce jak Bożena 
Mazalik! Warto zarwać noc! – skomentowała Katarzyna 
Bonda. Najświeższa pozycja pochodzi z 2019 roku, jest to 
komedia kryminalna o wdzięcznym tytule  „Kryminalne 
przypadki Matyldy”. Lekki i zabawny kryminał, w którym nie 
brakuje…. trupów. Kiedy Matylda zostaje porzucona przed 
ołtarzem, wszystkim, czego potrzebuje, jest odrobina 
samotności. Spotkanie z Władkiem, kolegą szkolnym, 
kończy się propozycją wprowadzenia się na jego zamek  
i Matylda decyduje się z niej skorzystać. Niestety, spokój 
nie jest jej pisany. Sarni Dwór to zamek jak z koszmaru – 
wciąż słychać tajemnicze stukanie, kamienne schody 
skrzypią, drzwi się otwierają… Na domiar złego Matylda 
odkrywa trupa parobka,  zwierzęta z dworskiego 
gospodarstwa zachowują się niepokojąco, a komisarz 
policji okazuje się interesującym, choć aroganckim 
mężczyzną... Wydarzenia nabierają tempa,  
a nieboszczyków przybywa… 

Akcja całej książki rozgrywa się w okolicach Tarnowskich 
Gór. Poniżej fragment przygód Matyldy: 

– Ojejku! Czytałam o powstaniu tych waszych Tarnowskich Gór. 
Loszek to na pewno odnoga sztolni Czarnego Pstrąga. 
– Hm. I skarbnik z białą brodą. Była tam pani? 
– Nie. 
– To radzę najpierw pójść. Woda i łodzie. Komercja. (…) 
– Tak, tak. Szarlej, utopce. – Zaczerwieniłam się – już 
sprawdziłam. Wejście w Reptach jest podobne do naszej obórki. 

Wszystkie książki Bożeny Mazalik stoją na półkach 
tworogowskiej biblioteki. Polecamy!  

TO JEST PRZEZNACZENIE… 

Tajemnicze, zamglone, delikatne, magiczne. Tak można 
opisać obrazy i fotografie, które tworzy i publikuje na 
swoim profilu na Instagramie oraz FB Jolanta Art. Talent 
i wyobraźnia Jolanty Warzecha, na co dzień prowadzącej 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w GOK-u 
w Tworogu, od dłuższego czasu są doceniane 
i wyróżniane w konkursach. Tym razem niesamowite 
wyczucie światła, jakim posługuje się w swoich pracach 
zostało zauważone przez pisarkę Magdalenę Ojrzyńską. 
Pisarka, na co dzień mieszkająca we Wrocławiu, która 
debiutuje powieścią „Pętla Narodziny”, postanowiła 
wzbogacić swoje książki o ilustracje, które wykonuje 
właśnie plastyczka z Tworoga.  

Ilustracje do książki będą towarzyszyły promocji książki 
w całej Polsce. „Pętla Narodziny” to pierwsza książka, 
która rozpoczyna fantastyczną trylogię w magicznym 
klimacie. O czym opowiada? To historia matki i dziecka, 
które choć narodzone, nigdy nie żyło naprawdę, 
by wreszcie, aby móc się urodzić, musiało umrzeć… 
Wielowątkowa powieść łączy kilka przeplatających się 
gatunków. Całą fabułę natomiast spina jedno słowo –
przeznaczenie. To ono determinuje bohaterów do 
działania, zmusza do odwagi i poświęceń.  

Foto. Ilustracja plastyczki z Tworoga nienachalnie prowadzi czytelnika 
przez zamglony, owiany tajemnicą, świat. Pozwala dotknąć opisanej 

historii i jeszcze mocniej delektować się lekturą. 
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Czy to właśnie owo przeznaczenie, czy może magia 
połączyła pisarkę z Wrocławia z Jolantą Warzechą? Co 
sama ilustratorka mówi o współpracy z pisarką? – Jestem 
zainspirowana powieścią Magdaleny Ojrzyńskiej. Bardzo 
się cieszę, że zaprosiła mnie do współpracy. To wielkie 
wyróżnienie. Ilustracja nie przedstawia konkretnej sceny 
wyjętej z książki, jest zlepkiem przenikających się zdarzeń, 
tak, aby czytelnik zastanowił się i podjął własną 
interpretację. Treść kryje tajemnicę nie łatwą to 
rozwiązania, godną Sherlocka Holmesa – komentuje 
plastyczka.  

Oprócz pracy nad ilustracjami do serii „Pętla” Jolanta 
Warzecha tworzy ilustracje do drugiej książki autorki. Tym 
razem jest to książka dla dzieci „Złoty smok”. Książki już 
niedługo będą na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tworogu.  

W STULECIE URODZIN PAPIEŻA 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach  
w szczególny sposób uczczono pamięć o Janie Pawle II   
w dniu stulecia jego urodzin. Szkoła, jak wiadomo, nosi 
imię papieża Polaka. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie 
starają się zaznaczać ten związek w działalności szkoły. 
Tym razem, z racji trwającego nauczania zdalnego, 
zamiast uroczystej akademii uczniowie wraz z opiekunami 
przygotowali materiał on-line poświęcony życiu Karola 
Wojtyły (można go zobaczyć na profilu facebookowym 
szkoły). – Z dumą i wzruszeniem prezentujemy pracę 
grupy uczniów i ich opiekunów, którzy w pięknym 
poetycko-muzycznym programie przypominają życiową 
drogę Karola Wojtyły oraz jego wiersze. Jestem 
przekonana, że nad przebiegiem tej pracy i jej rezultatami 
czuwał niezwykły duch Papieża Polaka. Zachęcam do 
zatrzymania się i do wzruszającej chwili refleksji – mówi 
dyrektor placówki, Anna Rogala-Goj.  

NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM… 

Uczniowie z ZSP w Boruszowicach odnieśli sukces  
w Wojewódzkim Konkursie zorganizowanym w ramach 
kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu 
powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” 
(św. Jan Paweł II).  

– Z radością informujemy, że praca uczniów naszej szkoły 
polegająca na odtworzeniu zdjęcia z czasów powstań 
śląskich, która zakwalifikowała się do wojewódzkiego finału 
konkursu fotograficznego „100 lat temu na Śląsku”, zyskała 
status laureata III miejsca. Komisja konkursowa wszystkim 
drużynom zakwalifikowanym do finału przyznała 
III miejsca. To dla nas ogromny sukces, choć mamy 
świadomość, że w innych warunkach mieliśmy szansę na 
zwycięstwo, bo nasi uczniowie oraz ich opiekunowie 
wykonali imponującą pracę. Gratulujemy naszym uczniom: 
Anicie Jaskułowskiej, Patrycji Grajoszek, Bartoszowi 
Razikowi i Jakubowi Razikowi, Mikołajowi Spallkowi, 
Bartoszowi Tyrtani, Alanowi Konigowi oraz Henrykowi 
Gołkowskiemu i dziękujemy za udział w projekcie. 
Dziękujemy także opiekunom – Paniom Ewie Jaruszowic, 
Iwonie Pilc oraz Magalenie Nowak, a poniżej publikujemy 
oryginalne zdjęcie oraz replikę wykonaną przez naszych 
uczniów – mówi dyrektor szkoły, Anna Rogala-Goj. 

„TWOROGOWSKA DYCHA  
PO TROWIE” DOPIERO ZA ROK 

W związku z pandemią COVID-19 VI „Tworogowska 
Dycha po Trowie” zostaje przełożona na 2021 rok.  

Nowy termin VI to 08 maja 2021 r. 

Organizatorzy liczą na waszą wyrozumiałość  
i wsparcie. Wierzą, że mimo różnych zawirowań  

„VI Tworogowska Dycha po Trowie” będzie najlepszą 
imprezą, jaką dotąd przygotowali, a boisko sportowe 

przy Szkole Podstawowej w Tworogu znów zapełni się 
biegaczami i nordicami. 

 Foto. Powyżej oryginalne zdjęcie wykonane podczas powstań śląskich na 
przejściu polsko-niemieckim granicznym w Hanusku. Obok współczesna 

fotografia stylizowana na lata 20. XX w.  
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POŻARY! 

Ponownie zwiększyło się zagrożenie pożarowe w lasach, 
wynika ono z panującej w kraju suszy. Najtrudniejsza 
sytuacja miała miejsce 21 maja w Kotach. W akcji 
gaśniczej uczestniczyło łącznie 14 jednostek straży 
pożarnej. W wyniku kilku pożarów poszycia leśnego 
w miejscowości Koty spłonęło 1,5 ha, a akcja gaśnicza 
trwała do wczesnych godzin porannych. –  Niewykluczone, 
że było to podpalenie. Może na to wskazywać fakt, 
że pożar w Kotach pojawił się w kilku miejscach. A silny 
wiatr sprawił, że szybko się rozprzestrzeniał. Raczej nie 
była to butelka pozostawiona na słońcu, czy kilka butelek 
w różnych miejscach – komentuje Joachim Soll. W piątek 
22 maja pogorzelisko dogaszało jeszcze 5 jednostek OSP 
z naszej gminy. W wielu regionach istnieje duże 
zagrożenie pożarowe. Najczęstsza przyczyna pożarów 
lasu to wypalanie traw. Przy panującej suszy i silnym 
wietrze pożar może łatwo przenieść się do lasu. 
Przesuszona ściółka i brak opadów zwiększają ryzyko 
pojawienia się ognia. Wbrew obiegowej opinii pożar łąki 
nie użyźni gleby, a wręcz odwrotnie – wyjałowi ją. Od 
palącego się poszycia gleby, może zapalić się również 
podziemna warstwa torfu. Pożar torfu jest wyjątkowo 
trudny do ugaszenia, zdarza się, że trwa nawet kilka 
miesięcy.  

PODNIEBNY BOHATER 

Tak żartobliwie można nazwać helikopter Airbus AS350 
(Eurocopter), który w służbie Nadleśnictwa Brynek 
patroluje okoliczne lasy, by w razie potrzeby ruszyć do 
akcji gaszenia pożarów. Otwarta walka z ogniem jest 
niestety coraz częstszą koniecznością. Wysuszona ściółka 
leśna jest podatna na różnego rodzaju „zapalniki”. 
Statystyki pokazują, że tegoroczna wiosna przyniosła 
więcej pożarów w lasach w stosunku do ubiegłorocznej, 
która również była sucha.  

Pod koniec kwietnia helikopter z Brynka wziął udział  
w akcji gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Maszynę pilotowali Bartłomiej Kieblesz  
i Błażej Morawski. Warunki były bardzo trudne, samochody 
strażackie miały ograniczony dostęp do lasu, dlatego rola 
śmigłowców w tym przypadku była, można powiedzieć, 
kluczowa. Helikopter przebywał w powietrzu wiele godzin 
zrzucając na zajęty pożarem obszar tysiące litrów wody.  

– W moim przekonaniu pilotom należą się ogromne 
gratulacje. To profesjonaliści, którzy wykazali się nie tylko 
umiejętnościami, ale również determinacją. Trzeba sobie 
uświadomić jak niebezpieczne jest gaszenie pożarów 
wieloobszarowych, gdzie brakuje tlenu nad maszyną. 
Zawsze istnieje ryzyko, że silniki zgasną – mówi 
nadleśniczy w Nadleśnictwie Brynek, Janusz 
Wojciechowski. Maszyna wróciła z akcji brudna od dymu, 
zmęczona, z filtrami do wymiany. Dziś, w pełnym blasku 
stoi na lądowisku przed Nadleśnictwem Brynek gotowa,  
by w każdej chwili ruszyć do boju.  

 

Foto. Pilot Bartłomiej Kieblesz oraz Nadleśniczy Janusz Wojciechowski 
na lądowisku dla helikopterów przed budynkiem Nadleśnictwa Brynek. 
Maszyna widoczna na zdjęciu wzięła udział w gaszeniu największego 

Parku Narodowego w Polsce. Jak zaznacza pilot, Airbus AS350 to 
najlepszy śmigłowiec do gaszenia pożarów na świecie. 

 

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione! Grożą 
za to wysokie kary, nawet do 5 tys. zł, a w przypadkach, 
kiedy zagrożone jest mienie lub życie – od 1 roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. Za wypalanie traw grożą, oprócz 
kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także 
dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25 proc., a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów 
dopłat bezpośrednich za dany rok. Minister środowiska 
chce zaostrzenia kar za wypalanie traw. Po zmianie 
przepisów kara ma wynieść 30 tys. zł, dodatkowo 
na sprawcę nałożony zostanie obowiązek naprawienia 
szkody, czyli będzie musiał odbyć prace społeczne 
np. przy sadzeniu lasu. Straż Pożarna apeluje 
o zachowanie ostrożności podczas przebywania w lesie. 
Pożary lasów to strata dla środowiska, ale też wymierne 
straty finansowe. Koszt odnowienia 1 ha lasu 
zniszczonego przez pożar szacowany jest na 12 tysięcy 
złotych. 
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związki chemiczne, które przenikną do gleby i wód 
gruntowych. Mówiąc krótko, śmieci nie służą planecie. 
Wpływają negatywnie na klimat, niszczą ekosystemy, 
zatruwają powietrze. Sposobem na odciążenie natury od 
naszych „brudów” jest recykling.  

Na zdj. powyżej makulatura, z której w procesie recyklingu 
produkuje się wełnę celulozową. Produkt wykorzystywany 
jest np. do ocieplenia dachów.  

SKŁADOWISKA ŚMIECI  
– ZMORA OKOLICY 

Pomysł porzucenia odpadów w lasach niewyrafinowanym 
umysłom wydaje się najwyraźniej najprostszym 
rozwiązaniem. Niestety tego typu działania to spory 
i często kosztowny problem dla samorządów i Lasów 
Państwowych. Jak skutecznie walczyć z nielegalnymi 
odpadami? – Miasto Bytom ma w tym temacie spore 
doświadczenie. Postanowiliśmy skorzystać z tej wiedzy –
mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. W maju obie gminy 
rozpoczęły współpracę, która będzie polegać głównie na 
wzajemnym doradztwie.  

Włodarze gmin spotkali się 15 maja w Urzędzie Miejskim 
w Bytomiu. Była mowa m.in. o narzędziach 
administracyjnych jakimi dysponują samorządy, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach i inne instytucje. Wójtowie zgadzają się, że 
walka z dzikimi wysypiskami i nielegalnymi składowiskami 
odpadów wymaga wzajemnej współpracy. Wsparcie ze 
strony Bytomia może być bardzo pomocne. Na terenie 
gminy Tworóg wciąż trwa batalia ze składowiskiem 
odpadów w Brynku. Jak na razie nie udało się uchylić 
pozwoleń wydanych przez wydział środowiska Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach. Składowiska działają 
legalnie. Mieszkańcy obawiają się jednak negatywnych 
skutków oddziaływania na środowisko i ich zdrowie, nie 
wspominając o wątpliwym zapachu w okolicy… Póki co 
wiadomo tylko, że gmina będzie mogła wyrazić opinię 
w toku postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania nowej opinii przez Urząd Marszałkowski.  

Światło dzienne ujrzały również śmieci z Boruszowic. 
Na stronie obok zdjęcie łąki w Boruszowicach 
udostępnione przez Nadleśnictwo Brynek. Leśnicy 
załamują ręce. To tylko jeden z przykładów ludzkiego 
egoizmu i braku wyobraźni. Śmieci zalegają w tym miejscu
od dłuższego czasu. Zajmują spory obszar. Niektóre 
z  nich wiatr zwiał do lasu, inne leżą wśród traw. 

RECYKLING JEST  
NAM POTRZEBNY 

Wiele osób wciąż postrzega przetwarzanie odpadów 
jako zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i 
bezpieczeństwa. Z dużym dystansem, obawami i raczej 
niechętnie przyjmujemy wiadomości o powstawaniu  
w okolicy firm, które prowadzą tego typu działalność. 
Czy słusznie? 30 lat temu te same obawy dręczyły 
naszych zachodnich sąsiadów. Dziś w Niemczech 
recykling jest gałęzią przemysłu wykorzystującego 
najnowsze, a nieraz pionierskie technologie. Dlaczego 
warto czerpać z tego doświadczenia?  

Bo to się opłaca… Przeciętny Europejczyk produkuje  
481 kg odpadów komunalnych rocznie. Łączna ilość 
odpadów produkowanych przez wszystkie sektory 
gospodarki oraz mieszkańców na terenie Unii Europejskiej 
wynosi ok. 2,5 mln ton rocznie. Mieszkańcy gminy Tworóg 
co roku produkują ok. 1 450 ton odpadów zmieszanych. 
Koszt odebrania i zagospodarowania 1 tony to 828,04 zł. 
Natomiast koszt odebrania i zagospodarowania 1 tony 
odpadów segregowanych to 783,21 zł. Takich odpadów na 
terenie gminy rocznie powstaje 900 ton. Dlaczego 
powinniśmy dążyć do wyselekcjonowania jak największej 
ilości odpadów? Im więcej śmieci wysegregujemy, tym 
większa ich ilość ma szansę na recykling, a przetwarzanie 
i odzyskiwanie odpadów to droga do oszczędności, 
dochodów i nowych miejsc pracy. Przetwórstwem śmieci 
zajmują się firmy, które skupują odpady i wykorzystując 
odpowiednią technologię zmieniają ich status. Odpady 
stają się ponownie surowcem. W tej postaci wracają na 
rynek. Według Eurostatu Niemcy wykorzystują ponownie 
67,3% odpadów komunalnych. Polska jedynie 34,3%. 
Średnia europejska to 47%.  

Dodajmy, że system gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, 
aby być w pełni samofinansujący się. Gminy nie mogą 
zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać. Koszty, które 
wciąż rosną pokrywają wszyscy producenci śmieci – 
przedsiębiorcy i mieszkańcy. Szansą na obniżenie kosztów 
gospodarki śmieciowej, jest doprowadzenie do sytuacji na 
rynku, kiedy odpady zaczną być postrzegane jako cenny 
zasób. Mówiąc inaczej naszym wspólnym dążeniem,  
w obliczu globalnego trendu, powinna być zmiana 
sposobów produkcji. Zasada jest prosta: jeżeli firmy 
przetwarzające wyselekcjonowane odpady będą musiały 
wykupić je od gmin, cena jednostkowa za odpady 
komunalne obniży się. Każdy z nas zapłaci za nie mniej. 
Czy nie o to nam chodzi? 

Równolegle należy świadomie ograniczyć ilość 
wytwarzanych śmieci poprzez zmianę nawyków 
konsumpcyjnych. Już teraz świat tonie w śmieciach. 
Największe wysypisko śmieci na świecie jest podobno 
większe od kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych! 
Dzieje się tak, ponieważ produkujemy śmieci szybciej, niż 
one podlegają biodegradacji. Każda plastikowa butelka, 
którą wyrzucamy będzie ulegać biodegradacji przez 
kolejne 500 lat. Foliowa torebka, nim ulegnie rozkładowi, 
poleży na składowisku odpadów ok. 120 lat. Rozkładające 
się tworzywa sztuczne dodatkowo uwalniają toksyczne  
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Szybko ustalono, że łąka jest terenem prywatnym,  
a zgodnie z prawem obowiązek posprzątania działki leży 
po stronie właściciela. – Udało się ustalić właściciela 
terenu. Gmina wydała dwie decyzje nakazujące 
uprzątnięcie działki. Z moich informacji wynika, że 
częściowo śmieci zostały już usunięte. Będziemy 
monitorować sprawę – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

– W związku z tym nasze szanse na pozyskanie pieniędzy 
dramatycznie zmalały. Ale nie traciliśmy nadziei. W maju 
otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania
w wysokości 1 405 931,29 zł.– mówi wójt. Ogłoszono już 
przetarg, wpłynęło 9 ofert. – Po wyłonieniu wykonawcy, 
chcemy jak najszybciej podpisać umowę i rozpocząć 
rozbudowę. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym 
roku – zapowiada Eugeniusz Gwóźdź.  

GMINA OTRZYMAŁA 30 TYS. ZŁ 

15 maja Gmina Tworóg podpisała umowę darowizny 
z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. na kwotę 30 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu 
zdalnym.  

Bardzo często śmieci są porzucane na terenie Lasów 
Państwowych. Wtedy Nadleśnictwa angażują się  
w usunięcie odpadów. – Naszym zadaniem nie jest 
sprzątanie lasów, a jednak robimy to. Leśnicy nie raz 
wracają z patroli z workami śmieci. Nieustannie walczymy 
również z dzikimi wysypiskami, co nie należy do tanich 
zadań. Apelujemy do wszystkich o rozsądek. Ludzka 
niefrasobliwość skutkuje niszczeniem natury, a porzucone 
śmieci takie jak szkło czy  inne materiały odbijające światło 
mogą doprowadzić do pożaru – mówi Janusz 
Wojciechowski, nadleśniczy w Nadleśnictwie Brynek.  

BĘDZIE ROZBUDOWA 
PODSTAWÓWKI W TWOROGU 

O potrzebie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu 
mówi się od wprowadzenia reformy oświaty w 2017 r. Gdy 
zapadła decyzja o realizacji inwestycji, rozpoczęto starania 
o dokumentację, odpowiednie pozwolenia i oczywiście 
pieniądze. Całkowity koszt zadania to 2 811 862,58 zł. Dla 
budżetu gminy to spore obciążenie, dlatego starano się  
o dodatkowe źródło finansowania. Poszukiwania znalazły 
niedawno szczęśliwy finał.  

– Nie byłoby to możliwe, gdy nie pomoc senatora prof. 
Krystiana Probierza, który w 2019 r. mocno nas wspierał. 
W temat zaangażował się również poseł Jarosław 
Gonciarz, który kontynuował starania o środki finansowe  
i ostatecznie doprowadził sprawę do szczęśliwego końca – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Wniosek o dofinansowanie 
gmina złożyła na początku roku, w międzyczasie rezerwę 
budżetową państwa przesunięto na walkę  
z koronawirusem. 

 

W dobie pandemii Spółka przeznaczyła 750 tys. zł 
na zakup sprzętu komputerowego dla szkół na terenie 
województw, w których posiada sieci przesyłowe lub 
realizuje inwestycje infrastrukturalne. Akcja GAZ SYSTEM 
wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu 
wykluczeniu uczniów. 

Więcej tworog.pl/aktualnosci 
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27 MAJ – DZIEŃ SAMORZĄDU 

W tym roku Dzień Samorządowca ma wyjątkowy 
wydźwięk, bo obchodzimy okrągłą, 30. rocznicę 
pierwszych wyborów samorządowych. Ten niezwykle 
ważny moment w naszej historii doprowadził do 
decentralizacji władzy publicznej. 27 maja 1990 r. weszła 
w życie ustawa o samorządzie gminnym, która 
wprowadziła ustrój samorządowy w Polsce. Zgodnie  
z zapisem ustawy: wspólnotę samorządową tworzą 
mieszkańcy gminy. 

 

Wszystkim, którzy przyczyniają się do 

współtworzenia oraz współorganizowania 

gminy, serdecznie dziękujemy za 

wszystkie budujące inicjatywy, 

zrozumienie i współpracę.  

W tym miejscu chcemy podziękować  

za każde dobre słowo i życzenia, które 

otrzymaliśmy z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego oraz każdego dnia naszej 

pracy na rzecz wspólnoty Gminy Tworóg. 

Wójt Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź 
Zastępca Wójta Gminy Tworóg – Łukasz Ziob  

wraz z pracownikami urzędu Gminy Tworóg  
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Foto W tym numerze zabierzemy Was na inną planetę! Wszystko za 
sprawą mieszkanki Kotów i autorki bloga „RAR Planeta”, Moniki 

Pudykiewicz. Felietonistka, fotografka i autorka rysunków opowie Wam  
z przymrużeniem oka o majowym grillowaniu… Felieton „Dzień dobry 

kalosze” znajdziecie w „Hobbyście”. Poniżej „Podniebny bohater”, czyli 
helikopter stacjonujący przy Nadleśnictwie Brynek, który brał udział  

w akcji gaszenia pożaru największego Parku Narodowego Polski (str. 12). 

 

Foto. Spółka GAZ – SYSTEM przekazała gminie Tworóg 30 tys. zł na 
sprzęt służący do zdalnej edukacji. Program „GAZ – SYSTEM dla 
edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji 

Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Dzięki akcji lokalne samorządy 

otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, który 
trafia do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu 
szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć 

lekcyjnych. Na zdj. od lewej: dyrektor ZOPO Agata Radziej,  
z-ca wójta Łukasz Ziob oraz wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
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