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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

BASEN OTWARTY 

Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica” 
w nowej odsłonie już na Was czeka. 
Jak co roku zapraszamy Was do 
Brynka na wypady weekendowe, 
pobyty grupowe, imprezy 
integracyjne, zabawy taneczne lub 
po prostu spacer. To idealne miejsce 
do rekreacji, dobrej zabawy  
i odpoczynku.  

Poznajcie ofertę „Brzeźnicy”  
na str. 2 i 7.  

SPACER PO 

BORUSZOWICACH 

Do niedawna to miejsce mogłoby 
stać się wymarzoną scenerią filmów 
grozy. Wysokie trawy, dzika 
roślinność, podgniłe liście i zatarte 
upływem czasu ścieżki… A dziś?  

Przeczytajcie o metamorfozie 
dziedzińca przed starą kaplicą  
w Boruszowicach na str. 12.  

CUDZE CHWALICIE,  

A SWEGO NIE 

ZNACIE… 

W tym roku nie pokłócimy się o ilość 
bagażu w samochodzie, o to, 
czy teściowa jedzie z nami  
i dlaczego ona chce gotować na 
drogę jajka na twardo…  

O pandemicznych wakacjach  
na wesoło opowiada na str. 6  
Monika Pudykiewicz.  

 

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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TWG 

KURIER TABLICA 

CZEKAJĄ NA WYNIKI  

Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów odbyły się o dwa
miesiące później niż planowano. W SP w Tworogu (zdj. 
poniżej) mimo pandemii do egzaminu przystąpili wszyscy 
uczniowie. Egzamin przeprowadzono z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym, zgodnie 
z wytycznymi GIS i szkolnymi procedurami. Młodzież 
oceniła zadania egzaminacyjne jako średnio trudne. Jakie 
wyniki uzyskała, dowiemy się pod koniec lipca. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…………………………………………….…….....str.4 

– Domki letniskowe – opłata za śmieci 
– Gmina zachęca do kompostowania odpadów 
– Ruszyła rozbudowa szkoły 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 

– Prawdziwa gwiazda 
– Cudze chwalicie, swego nie znacie 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 

– Basen na „Brzeźnicy” otwarty 
– Życzymy bezpiecznych wakacji 
– Oni burzy się nie boją! 
– Grzeczny pies! 
– Rowerem na wakacje 
– Hodowla kryształów 
– Senior serfujący w necie 

KULTURALNIE ……………..….……………..…..….str.10 

– Pusta Kuźnica 
– Konkurs czytelniczy „Jak oni czytają”! 
– Rajcowanie przi swaczynie 
– Male das wort 

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

– Spacer po Boruszowicach  
– „Nie” dla recyklingu w Brynku 
– „Straszak” 
– Kangur matematyczny 
– Tworóg wsparł zakup ambulansu 
– Nakrętki prosto z serca 
– Zalana Połomia 
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TWG 

KURIER SESJA 
DOMKI LETNISKOWE  
– OPŁATA ZA ŚMIECI  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach na samorządy został nałożony 
obowiązek objęcia opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nieruchomości tymczasowo zamieszkałe – 
domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwałę w tej sprawie 
podjęto na czerwcowej sesji Rady Gminy.  

Radni spotkali się 8 czerwca na sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. W uchwale 
ustalono stawkę ryczałtową oraz termin uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Stawka roczna będzie wynosić 180 zł, 
miesięcznie jest to koszt 15 zł. Ustalono również stawkę 
ryczałtową opłaty podwyższonej (tzw. opłaty karnej), którą 
gmina ma prawo nałożyć na właściciela, jeżeli ten nie 
będzie segregował śmieci. Wynosi ona 540 zł. 
Przypominamy, że w tym roku weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Każdy z nas jest 
ustawowo zobowiązany do segregacji śmieci.   

Uchwała wchodzi w życie 1 września. Odpowiednie 
deklaracje będą dostępne w Urzędzie Gminy w Tworogu 
lub na stronie internetowej www.tworog.pl Deklaracje 
należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

GMINA ZACHĘCA DO 
KOMPOSTOWANIA BIODPADÓW 

Do organicznego recyklingu, czyli po prostu 
kompostowania odpadów w przydomowych 
kompostownikach przekonuje się coraz więcej osób. 
To łatwy, tani i bezpieczny dla środowiska sposób na 
pozbycie się bioodpadów i pozyskanie naturalnego 
nawozu. Do tego rozwiązania zachęcają nie tylko 
ekolodzy, ale również samorządowcy.  

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
śmieciowej, która daje możliwość obniżenia opłat  
za śmieci, jeśli właściciele domków jednorodzinnych będą 
korzystać z przydomowych kompostowników. Gminy mają 
czas na wprowadzenie zniżki do września 2020 r. Uchwałę 
w tej sprawie radni z gminy Tworóg podjęli w czerwcu.  
Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł od osoby/m-c 
mogą korzystać właściciele nieruchomości, którzy  
w domach jednorodzinnych kompostują odpady  
w przydomowym kompostowniku i złożą deklarację  
o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym  
od 1 września 2020 r. Deklaracje będzie można pobrać  
na stronie www.tworog.pl w zakładce „druki i deklaracje”  
lub w Urzędzie Gminy w Tworogu. 

Większość śląskich gmin już wprowadziła zwolnienie. 
Stawka nie jest określona w ustawie, jest kwestią 
indywidualną danego samorządu. W Krupskim Młynie 
wynosi ona 1,50 zł. Dlaczego u nas tylko 1 zł? Złożenie 
deklaracji o posiadaniu kompostownika oznacza 
rezygnację z korzystania z pojemników na bioodpady. –
Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre bioodpady takie 
jak np. duże gałęzie po obcięciu żywopłotu nie nadają się 
do kompostowania. Zajmują dużo miejsca, a proces 
rozkładu jest bardzo długi. Dlatego nie chcemy pozbawiać 
mieszkańców możliwości oddania takich odpadów. U nas 
zostawiamy dodatkową opcję w postaci PSZOK-u. Osoby, 
które zadeklarują posiadanie kompostownika będą mogły 
oddać dodatkowo bioodpady w PSZOK-u. W wielu 
gminach takiej możliwości nie ma – mówił podczas sesji 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Przykładem jest Krupski Młyn. 
Mieszkańcy muszą zawozić odpady do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rybnej, dlatego w tej 
gminie obniżka jest większa. 1 zł może się wydawać 
stawką symboliczną, ale korzyści wykraczają znacznie 
poza domowe finanse. Kompostownik to „fabryka” 
bogatego w substancje odżywcze nawozu, którym 
skutecznie wzbogacimy glebę. Taki produkt nie bez 
powodu nazywany bywa czarnym złotem. To bezcenna 
inwestycja w środowisko.  

RUSZYŁA ROZBUDOWA SZKOŁY 

16 czerwca w Urzędzie Gminy podpisano umowę 
na realizację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 
w Tworogu. Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład 
Remontowo-Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski.  

Całkowity koszt zadania to 2 532 000,00 zł brutto. Połowę 
tej kwoty stanowią pozyskane przez Urząd Gminy środki 
zewnętrzne. 

Inwestycja jest już w trakcie realizacji. Prace budowlane 
ruszyły pod koniec czerwca.   
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
PRAWDZIWA „GWIAZDA” 

Pół żartem, pół serio określimy mianem „gwiazdy” 
bohaterkę artykułu. Jest bowiem żyjątkiem wybitnie 
lubiącym skupiać na sobie uwagę. Robi to skutecznie 
już od ponad stu lat! Osnuja gwiaździsta, bo o niej 
mowa, to szkodnik, który za swoją scenę wybrał nasze 
lasy. Panosząc się na sosnowych drzewostanach za 
nic ma los drzew, które osłabione żerem jej larw 
masowo usychają. Sposobem na strącenie „gwiazdy” 
z piedestału są m.in. opryski środkami ochrony roślin.  

Na terenie Polski osnuja gwiaździsta zagrażała 
drzewostanom już na przełomie XIX i XX w. Około roku 
1920 w lasach należących w większości do rodu 
Hohenlohe ze Sławięcic i Koszęcina oraz księcia Henckel 
von Donnersmarck ze Świerklańca utworzyło się poważne 
ognisko masowego rozrodu osnui. Szczególne 
zagęszczenie populacji zaobserwowano na terenie 
ówczesnych Nadleśnictw: Koszęcin, Tworóg, Czarna Huta, 
Kielcza, Kośmidry, Żyglinek, Pławniowice, Sławięcice.  
W czasie II wojny światowej żery larw doprowadziły do 
katastrofalnych wręcz skutków. – Presja działań 
wojennych, dewastacyjna gospodarka okupantów  
i zaborców oraz zaniedbania z zakresu ochrony lasu 
sprawiły, że w 1945 roku stan sanitarny i zdrowotny 
drzewostanów naszego kraju, szczególnie sosnowych  
i świerkowych był katastrofalny – mówi Remigiusz 
Brzeziński, Starszy Specjalista Wydziału Ochrony Lasu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 
Już w latach 40. XX w. na obszarze obecnego 
Nadleśnictwa Lubliniec były przeprowadzane opryski 
techniką lotniczą. Do ciekawostek historycznych należy 
fakt, że do opylania lasów Niemcy wykorzystywali 
samoloty należące do specjalnej jednostki Luftwaffe – 
Fliegerforstschutzverband.  

Ale pozostawmy historię za nami i wróćmy do „gwiazdy”. 
Kim jest i dlaczego jest tak niebezpieczna? – Osnuja 
gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem 
o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią 
się igłami sosny, początkowo starszych roczników, 
a następnie igłami majowymi. Larwy osiągają wielkość 
zaledwie 5 - 20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich 
ilościach, że w efekcie ich intensywnego żerowania pędy 
sosen na setkach hektarów zostają ogołocone z igieł –
wyjaśnia Remigiusz Brzeziński. Nie powinno więc dziwić, 
że dawniej osnuję nazywano po prostu „trądem”.  

Leśnicy, mając świadomość istnienia poważnego „wroga”, 
prognozują, w którym miejscu może dojść do masowego 
pojawu osnui. Służą temu m.in. jesienne poszukiwania 
larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Tego typu 
zabiegi nadzorują wyspecjalizowane Zespoły Ochrony 
Lasu. Ponadto systematycznie dbają o drzewostany 
i wzmacniają je. Jednak zabiegi biologiczne nie zawsze 
wystarczają.  

Gdy dochodzi do przekroczenia liczby krytycznej, 
pozostaje sięgnąć po zabiegi z użyciem środków ochrony 
roślin. Mowa o tzw. opryskach wykonywanych 
ze śmigłowca lub samolotu. Środki ochrony roślin 
to inaczej pestycydy. – Określenie pochodzi od łacińskiego 
„pestis” – szkodnik, zaraza oraz „cedere” – zabijać.
Są to grupy związków chemicznych pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego, stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie. Te chroniące przed owadami 
to insektycydy – wyjaśnia nasz rozmówca. Insektycydy 
pozwalają na prowadzenie zabiegów ochronnych 
na dużych obszarach w  krótkim czasie. Co ważne, stosuje 
się je tylko w sytuacji realnego zagrożenia, nie „na wszelki 
wypadek”. Jego celem nie jest wyeliminowanie owada, 
a zmniejszenie jego populacji. Każdy mieszkaniec lasu jest 
bowiem ważnym elementem ekosystemu. W tym roku nad 
terenem gminy również doszło do takich zabiegów. 
Opryski przeprowadzono w Nadleśnictwie Brynek na 
powierzchni 84 ha.  

Czy należy się ich bać? – Oprysk lotniczy jest 
najmniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zwierząt 
i środowiska. Samolot rozpyla drobną mgiełkę, która 
osiada wysoko w koronach drzew. Do dna lasu dostaje się 
zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, 
że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. 
Niemniej naszym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu 
wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. 
Ze względów zapobiegawczych preparat rozpyla się 
wyłącznie rano albo o zmierzchu, kiedy pszczoły i inne 
owady są najmniej aktywne. Przy bezwietrznej pogodzie, 
by uniknąć znoszenia drobnej mgiełki na inne obszary –
tłumaczy Starszy Specjalista Wydziału Ochrony Lasu. 
Dodajmy, że wszystkie środki ochrony roślin, w tym 
używane przeciwko osnui gwieździstej, muszą posiadać 
rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, 
zgodną z normami unijnymi i krajowymi. 

 

 

Foto. Osnuja gwiaździsta należy do rzędu błonkoskrzydłych. Jest 
gatunkiem blisko spokrewnionym między innymi z pszczołą miodną  
Apis mellifera L., mrówką rudnicą Formica rufa L., czy borecznikami 

Diprionidae spp., z którymi tworzy tzw. grupę szkodników pierwotnych 
sosny (zdj. udostępnione przez Remigiusza Brzezińskiego). 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

R            E            K            L            A            M            A 

CUDZE CHWALICIE,  
SWEGO NIE ZNACIE…  
Czyli o wakacyjnych romansach i nie tylko 
Przygotowując dla Was kolejny felieton dowiedziałam się, 
że będzie zamieszczony w wydaniu wakacyjnym. Zatem 
zaczęłam myśleć o wakacjach. I kiedy tak myślałam to do 
głowy przyszedł mi wytarty frazes, który wielu z nas 
słyszało w domu, a i sami powtarzaliśmy dzieciom, kiedy 
nie chcieliśmy powiedzieć wprost, że nie polecimy na 
zagraniczne wakacje, bo albo boimy się latać, albo nie 
mamy pieniędzy. Niechby tylko pacholę kolegom wyjąkało 
prawdę i wtopa wakacyjna na całą wieś. Zatem klepiemy 
regułkę „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. I tłumaczymy 
ocierając pot z czoła, że nasz kraj taki piękny i trzeba go 
dokładnie poznać marząc jednocześnie o rajskich wyspach 
i opasce na nadgarstku dającej dostęp do tych wszystkich 
egzotycznie brzmiących trunków. 

Obecna sytuacja pandemiczna znacznie ułatwia powyższy 
dylemat i chętnie myślimy o wakacjach w Polsce. Bałtyk, 
Mazury, Zakopane, Kazimierz… Kto nie zna tych miejsc? 
Wszyscy je znamy i w sumie to po co się tam pchać? 
Jakby nie było też są obce. Przecież skoro mamy 
poznawać swoje, to ja Wam polecam wakacje we własnym 
ogródku, mieszkaniu czy gminie. Wstydu i niezręczności 
unikniemy bez tych wszystkich wyjazdów. A tutaj krótka 
lista pokus: 

1. Nie pokłócimy się rodzinnie o ilość bagażu  
w samochodzie, o to, czy teściowa jedzie z nami  
i dlaczego ona chce gotować na drogę jajka na twardo 
jak w PRL-u, skoro po drodze mijamy tysiące barów, 
zajazdów i McDonaldów. 

2. Nie będziemy klaskać pilotom podczas startu  
i lądowania. Możemy klaskać w domu do piosenek 
Rubika (odświeżamy stare hity). 

3. Panowie nie dostaną po głowie na plaży za zerkanie 
ukradkiem na wdzięki innych Pań. Chyba,  że któryś 
na sąsiadkę zerka, co? To tutaj zostawiam już żonie 
decyzję. 

4. Panowie! Unikniecie na plażach, basenach i deptakach 
pytań od swoich żon w stylu: „Tamta jest ładniejsza 
ode mnie?" „A ta Ci się podoba?” „A ta jest grubsza, 
czy chudsza ode mnie?” Ja wiem, że Wy nawet w 
przewiewnej bawełnie pocicie się jak mysz w połogu 
słysząc takie pytania! 

5. Kochane moje Panie! Nie będziemy musiały martwić 
się, że od poprzednich wakacji nasze uda zeżarł 
cellulit, a Panowie drodzy Wasze sześciopaki na 
brzuszkach zarosły golonkami i piwkiem. Za rok też 
będą wakacje i mamy sporo czasu, żeby ogarnąć 
temat. 

6. W związku z powyższym nie skomplikujemy sobie 
również życia ewentualnym wakacyjnym romansem… 
No, chyba że ta sąsiadka… Panie! Pilnujmy ich! 

7. I na końcu kluczowe: unikniemy potrzeby konfrontacji 
naszych zdolności lingwistycznych: Hał macz dis kost? 
Albo: Kudż ju tejk mi epikczer? Uuuf. W tym roku 
wszystkie ”kosty” są nam znane, bo kupujemy tam 
gdzie zawsze. A co do zdjęć to pykamy selfiaczka na 
balkonie i jest git! 

 

 
Zatem zdrowych i uśmiechniętych wakacji Wam życzę. 
A jeśli ktoś z Was wybiera się odważnie czy to w Polskę, 
czy w świat to spokojnie. Odpoczniesz jak wrócisz 
do domu! 

Monika Pudykiewicz 
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KURIER HOBBYSTA 
BASEN NA „BRZEŹNICY” 
OTWARTY 

Na wypady weekendowe, pobyty grupowe, imprezy 
integracyjne, zabawy taneczne lub po prostu spacer – 
Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica” w Brynku to idealne 
miejsce do rekreacji, dobrej zabawy i odpoczynku.  
Od czerwca zarządcą Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” w Brynku jest przedsiębiorca z terenu gminy –  
Andrzej Dressler. Na terenie „Brzeźnicy” działa już basen  
i brodzik, jest punkt gastronomiczny. Na plaży ustawiono 
zapraszające do relaksu leżaki i cztery kajaki, są też 
atrakcje dla dzieci (mini lunapark i plac zabaw). Do 
dyspozycji gości przygotowano również domki 
kempingowe, pole namiotowe i caravaningowe, a wszystko 
w pobliżu stanowisk do wędkowania.  

Zawsze należy przestrzegać regulaminu kąpieliska oraz 
stosować się do zaleceń ratownika. Pamiętaj, że dno 
w jeziorze lub morzu może gwałtownie się 
zmienić. Wypływając daleko nie masz pewności, jaka jest 
tam głębokość. Nie skacz „na główkę” do wody, taki skok 
może zakończyć się urazem kręgosłupa i często 
nieodwracalnym kalectwem. 

Wychodząc w góry zawsze należy zostawić wiadomość 
o trasie i planowanej godzinie powrotu gospodarzom, 
u których mieszkamy. Zanim jednak wyruszymy na 
wycieczkę, warto się do niej odpowiednio przygotować. 
Sprawdzić prognozę pogody, zaplanować tak trasę, aby 
przed zmrokiem zejść ze szlaku. W górach pogoda potrafi 
błyskawicznie się zmienić, dlatego należy być 
przygotowanym na znaczne ochłodzenie i opady. Buty to 
najważniejszy element górskiego wyposażenia tak samo 
jak telefon z naładowaną baterią i zapisanymi numerami 
GOPR 601 100 300 oraz 985. 

Podczas wycieczek rowerowych pamiętajcie o zakładaniu 
kasku, sprawdź czy w rowerze działa oświetlenie 
i hamulce. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują 
one także rowerzystów, korzystaj z drogi dla rowerów. 

Na koniec jeszcze jedno przypomnienie: 
Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
są odpowiedzialni przede wszystkim rodzice.  

ONI BURZY SIĘ NIE BOJĄ! 

26 czerwca na terenie Ośrodka wypoczynkowego 
„Brzeźnica” odbyły się Zajęcia Kulturalno-Rekreacyjno-
Sportowe. Uczestnicy zajęć stałych organizowanych 
w Gminnym Ośrodku Kultury, czyli członkowie Akademii 
Sportu DESHI oraz warsztatów plastycznych podsumowali 
rok szkolny i powitali wakacje.  

 

Szczegółowy cennik oferty znajdziecie na stronie 2 tego 
wydania oraz na Internecie – na www.twg-kurier.pl. 

Zachęcamy również do wejścia na nową stronę 
„Brzeźnicy”: brzeznica.semlink.pl 

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH 
WAKACJI! 

 – Co roku przypominamy dzieciom i młodzieży 
szkolnej jak bezpiecznie korzystać z letnich atrakcji.  
W tym roku ze względu na koronawirusa i zdalne 
nauczanie mamy utrudnione zadanie. Nie możemy  
w tradycyjny sposób przeprowadzić prelekcji  
o bezpieczeństwie. Przypominamy więc na łamach 
„TWG Kuriera” jak unikać zagrożeń podczas letniego 
wypoczynku – mówi dzielnicowy asp. Maciej Bobola  
z Komisariatu Policji w Tworogu. Oto kilka 
najważniejszych zasad, których trzeba przestrzegać.   

Planujesz wypoczynek nad morzem lub jeziorem? 
Pamiętaj kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez 
ratowników. W pobliżu kąpieliska ratownicy zamieszczają 
flagi, które informują o tym, czy można wchodzić do wody, 
czy też jest to zabronione. Flaga biała oznacza, że kąpiel 
jest bezpieczna, czerwona to zakaz kąpieli a brak flagi 
oznacza brak dyżuru ratowników.  
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Wśród atrakcji znalazło się spotkanie z policjantami  
z Komisariatu Policji w Tworogu, którzy mówili  
o bezpiecznych wakacjach. Była prezentacja oferty 
edukacyjnej Zespołu Szkół „Centrum Kształcenia 
Rolniczego z Nakła Śląskiego” (zdj. poniżej) oraz psie 
popisy pod okiem trenera „Woof Zone”. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć widowiskowych pokazów Kyokushin 
Karate. Pogoda postanowiła utrudnić sportowcom zadanie. 
Były gromy, błyskawice i oberwanie chmury, ale karatecy 
podjęli wyzwanie i na przekór pogodzie dali popis. Bez 
mrugnięcia oka wykonali zsynchronizowany układ, rozbijali 
dachówki, demonstrowali umiejętności… Naprawdę sporo 
działo się!  

– W świecie ludzi panuje wiele stereotypów dotyczących 
psów. Kluczem do wychowania zwierzaka jest zrozumienie 
jego natury i konsekwentne stosowanie odpowiednich 
technik – mówi.  Na kursach organizowanych w Woof Zone 
pani Martyna stosuje tzw. metody pozytywne, czyli 
zachowania pożądane są nagradzane, a negatywne 
ignorowane. Podczas takich treningów opiekun ma szansę 
lepiej zrozumieć swojego pupila i nawiązać z nim bliższą 
więź. – W naszej ofercie można znaleźć kursy grupowe 
i indywidualne dla psów w każdym wieku i wszystkich ras. 
Prowadzę zajęcia dla szczeniaków od 3 miesiąca życia 
tzw. „Psie Przedszkole”, zajęcia dla psów dorosłych,
a także dla psów problemowych – mówi trenerka.  

Pani Martyna jest szczęśliwą posiadaczką dwóch suczek 
rasy Border Collie. Próbkę ich umiejętności można było 
zobaczyć podczas pikniku na ternie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” (patrz artykuł obok). Miłość 
do czworonogów w tym przypadku była, można 
powiedzieć, wrodzona. – Od zawsze w moim życiu obecne 
były psy. Kiedy byłam dzieckiem zdarzało się, że
przyprowadzałam psa z ulicy do domu. Z czasem 
przerodziło się to w pasję i chęć większego ich 
zrozumienia. Psi świat okazał się być całkiem inny niż 
sądziłam, chciałam zrozumieć jakimi prawami się rządzi. 
Czytałam wszystko co wpadło mi w ręce i było związane 
z psami, słuchałam rad długoletnich właścicieli psów, 
a także prowadziłam własne obserwacje – opowiada pani 
Martyna. Dziś jest dyplomowaną „Instruktorką szkolenia 
psów” i wciąż podnosi swoje kwalifikacje. 

W ramach ciekawostki przypominamy, że 1 lipca w Polsce 
obchodzimy Dzień Psa. – Wszystkiego Najlepszego dla 
wszystkich psiaków z okazji ich święta, a także wiele 
zrozumienia ze strony opiekunów! – życzy Woof Zone.  

 

Na kursy można zapisywać się telefonicznie: 
504278333 lub poprzez funpage  

www.facebook.com/woofzone.psitrener/ 

 

– Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność 
i zaangażowanie. Zapraszamy na nasze kolejne 
wydarzenia, miejmy nadzieję słoneczne – mówi instruktor 
DESHI Robert Warzecha. Fotorelacja na www.gok-
tworog.pl.  

GRZECZNY PIES! 

Gryzie kanapę, zjada kapcie, skacze na gości, szczeka, 
zaczepia „kolegów” na spacerze, kopie dziury  
i oczywiście załatwia swoje potrzeby nie tam, gdzie 
powinien… Brzmi znajomo? Wielu właścicieli 
czworonogów zmaga się z podobnymi problemami. 
Bardzo często w poczuciu bezradności, frustracji  
i zwykłego zmęczenia popełniamy szereg błędów, 
które bynajmniej nie zbliżają nas do wychowania 
grzecznego pieska. Jak radzić sobie z niepożądanymi, 
psimi zachowaniami?  

Czasami wystarczy fachowa literatura, jednak 
zdecydowanie skuteczniejszą formą tresury jest 
współpraca z profesjonalnym trenerem, który krok po kroku 
nauczy nas „sztuczek” panowania nad pupilem. Tym 
właśnie zajmuje się mieszkanka Tworoga, Martyna 
Śliwińska, właścicielka szkoły „Woof Zone – Psi Trener”. 
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ROWEREM NA WAKACJE! 

Brak pomysłu na wakacje lub weekend w „domu”? Mamy 
dla Was rozwiązanie! Rowerowa wycieczka całą rodziną,  
a do wyboru liczne trasy leśne w gminie Tworóg. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że rower to świetna forma 
rekreacji i pomysł na spędzanie wolnego czasu. „Grupa 
rowerowa” działająca w Kotach zachęca do zwiedzania 
okolicy. A jakie trasy polecają? 

– Co roku jeździmy na Górę Świętej Anny oraz do 
Częstochowy. Jesteśmy grupą nieformalną działającą przy 
kościele. W tym roku z wiadomych przyczyn nie odbyła się 
wycieczka na Górę Świętej Anny. Jednak na początku 
lipca planujemy wycieczkę na Jurę Krakowsko 
Częstochowską, Szlakiem Orlich Gniazd. To jedne  
z piękniejszych i ciekawszych tras rowerowych, wspaniałe 
panoramy z malowniczymi wzgórzami i zielenią, a między 
nimi odznaczające się liczne średniowieczne zamki. Jura 
na każdym kroku zachwyca. W czasie naszych wypraw 
rowerowych na Jurze towarzyszy nam były ksiądz  
z Kokotka, więc codziennie mamy mszę i dużo zwiedzamy 
zabytków sakralnych – mówi Renata Głowacka, członek 
grupy rowerowej oraz radna.   

Jednak nie trzeba jechać aż na Jurę, żeby podziwiać 
piękne widoki i obcować blisko z naturą. W naszej okolicy 
znajdują się równie piękne i urokliwe trasy, które nadają 
się na rodzinną wycieczkę rowerową. To „Leśno Uciecha”  
i „Leśna Rajza”. 

Natomiast druga trasa – „Leśno Rajza” – stanowi już 
dłuższą przejażdżkę, długość wynosi ok. 90 km. Ten szlak 
rowerowy przebiega przez 6 gmin powiatów 
tarnogórskiego i lublinieckiego, Kalety, Świerklaniec, 
Koszęcin, Woźniki, Tworóg i Miasteczko Śląskie. Szlak 
rowerowy poprowadzony jest głównie przez obszary leśne 
Nadleśnictwa Świerklaniec, Koszęcin i Brynek. „Leśno 
Rajza” składa się z pętli głównej, która oznaczona jest 
zielonym rowerem i podpisana skrótem LR i proponuje 
nam sporo wariantów wycieczek rowerowych, dzięki temu 
można zacząć w dowolnym miejscu i przejechać taki 
odcinek trasy, jaki najbardziej nam odpowiada. Aby w pełni 
rozkoszować się przebywaniem na łonie natury warto 
zabrać ze sobą koc i kosz piknikowy. Mapkę tras 
znajdziecie na naszej stronie internetowej www.twg-
kurier.pl 

HODOWLA KRYSZTAŁÓW 
Uczennice SP w Tworogu wzięły udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej. 
Praca konkursowa polegała na wyhodowaniu dowolną 
metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią 
jest monokryształ). Celem konkursu jest wzbudzenie 
zainteresowania pięknem świata kryształów. Wyzwania 
podjęły się dwie uczennice: Julia Pawłowska i Ramona 
Watoła z kl.VIII B pod opieką p. Agnieszki Sędek. Obie 
dziewczyny do hodowli kryształu wybrały sól – siarczan 
(VI) miedzi (II). Czekamy z niecierpliwością na wyniki 
konkursu. Efekty pracy poniżej.  

Pierwsza obejmuje obszary leśne na terenie gminy Tworóg 
a długość pętli wynosi 40 kilometrów. Trasa szlaku 
przebiega przez Tworóg, Brynek, Nową Wieś Tworoską, 
Boruszowice, Połomię, Wojskę, Świniowice, Koty, 
Mikołeskę. Trasę rozpoznamy po oznaczeniach na 
drzewach w kolorze czerwonym z symbolem roweru  
i skrótem nazwy LU. Trasy dojazdowe oznaczone są 
czerwonym symbolem LU i strzałkami wyznaczającymi 
kierunek trasy. 

SENIOR SERFUJĄCY W NECIE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu ogłosił nabór do 
projektu „Śląska Akademia Senior@” realizowanego przez 
Fundację Partycypacji Społecznej. Projekt zakłada 
szkolenia on-line, które mają pomóc osobom po 65. roku 
życia odnaleźć się w cyfrowym świecie. 

Studenci dowiedzą się m.in. co można zyskać dzięki 
e-receptom, a także jak bezpiecznie i wygodnie płacić 
rachunki, czy dokonywać zakupów przez internet
z dostawą do domu. Poznają dokładnie znane aplikacje 
(np. Messengera i WhatsAppa), które mogą ułatwić im 
kontakt z rodziną przy pomocy otrzymanego na 
zakończenie kursu tabletu. Szczegóły na www.gok-
tworog.pl  



10 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
Według legendy, to woda ze źródełka w Leśniowie, gdzie 
złożono umierającego księcia, dokonała cudu ozdrowienia, 
po pobycie na osmańskiej ziemi. Dzięki temu, obok 
źródełka słynącego do dzisiaj z cudownych uzdrowień, 
powstała w Leśniowie filia klasztoru paulinów 
z Częstochowy, z drewnianą figurką Matki Bożej
Rodzicielki, pochodzącej z Bizancjum, podobnie jak obraz 
Czarnej Madonny. W tym miejscu należy się wyjaśnienie 
przyczyny najazdu husytów na Górny Śląsk, mimo tego, że 
był on od stu prawie lat, lennem królestwa czeskiego. Otóż 
ruch husycki był buntem niższej klasy społecznej, w tym 
szlachty, mieszczan i chłopów, przeciwko wyzyskowi 
panującemu w postaci różnego rodzaju  podatków, 
nałożonych przez panów dziedziców i władze kościelne. 
Bunt skierowany był też przeciwko niemieckiej hegemonii, 
jaka panoszyła się w większości czeskich urzędach, 
a spalenie Jana Husa w 1415 roku, duchowego przywódcę 
husyckiego ruchu przez kościelną inkwizycję, było jedną 
z głównych przyczyn powstania tak radykalnego ruchu 
powstańczego. Z wojennego punktu widzenia taborytów, 
które było zbrojnym ramieniem husytów, zostawianie za 
sobą czynnych kuźnic żelaza, wyrabiających broń i zbroje 
dla wroga, przeczyłoby ich strategii wojennej, której byli 
mistrzami. Wojska husyckie w 1430 roku, wyruszało na 
okoliczne wyprawy z bazy w Gliwicach. Złupiono pobliskie 
miasta i wsie, w tym Pyskowice, Bytom, a szlachecki dwór 
w Toszku spalono. Natomiast niemiecką parafię w Połomii 
nie tylko spalono, ale dokonano tam masowej rzezi na 
miejscowej, niemieckiej ludności. Ucierpiały również 
pobliskie wsie, w tym Świniowice, Wojska i Wielowieś. 
Podczas husyckiej wyprawy na Jasną Górę, przyszła kolej 
na likwidację kuźnic nad Rybną (Stoła). Zapewne pierwszą 
była kuźnica Rybna Ruda, odnotowana w 1415 roku 
w parafii tarnowickiej, leżąca najbliżej Połomi.  

PUSTA KUŹNICA 

Kuźnicza osada nad Małą Panwią (Mala Ponew, 
Malapana), leżąca na krańcach ziemi toszeckiej  
i lublinieckiej, która w średniowieczu należała do śląskiego 
księcia Bernarda (oleśnicko-niemodliński książę Bernat, 
1382-1455), nazwana została – Pusta Kuźnica. Książę 
Bernat sprowadził w drugiej połowie XIV wieku na swoje 
ziemie mistrzów sztuki żelaznej z dalekiej Frankonii i Miśni: 
niejakiego kuźnika Glawera, zwanego magistri ferrificci,  
a po nim, braci Freschelów, co okryli się złą sławą.  
W końcu książę sprowadził miśnieńskiego mistrza Hercyga 
(Serdecznik), który asymilował się na śląskiej ziemi, 
przyjmując nazwisko Brusek. Potomkowie Brusków przez 
pokolenia byli kuźnikami, do których należały kuźnice nad 
rzeką, popularnie przez mieszkańców nazywaną 
Malapana. Zapewne należała do Brusków i ta nazwana 
Pustą, leżącą w pobliżu najstarszej, Bruskowej kuźnicy,  
o czym pisze Walenty Brusek-Roździeński, w swoim 
poemacie o warstatach szlachetnego dzieła żelaznego, 
zatytułowanym „Officina ferraria...” z 1602 roku. 

...Pod plaplińską bruskowska leży w liczbie szósta, 
Od tej w mili jest siódma, co ją zową pusta, 

Która stąd takowego przezwiska dostała, 
Że i przed-tym kuźnica na tym miejscu była. 

Nazwa osady Pusta Kuźnica nad Malapaną (Mała Panew, 
prawy dopływ Odry), wzięła się zapewne stąd, że wskutek 
kaprysów  żywicielki kuźników, jaką była ta 
nieposkromiona rzeka, pustoszone było wszystko wokół. 
Podczas wiosennych i jesiennych powodzi, woda zalewała 
całą wieś, z domami i miejscową fabryczką, zabierając ich 
dobytek. Pustota taka trwała zwykle przez wiele, wiele lat, 
do czasu, gdy znowu znalazł się jakiś nowy właściciel, 
odtwarzający wieś i starą hutę. 

Po raz pierwszy dawna Pusta Kuźnica typu vulgariter 
(pospolita), opustoszała w latach 1430/33, nie z winy 
kapryśnej Malapany, ale na skutek najazdu husytów na 
Górny Śląsk, w tym na ziemię toszecką, na której kuźnica 
była posadowiona. Likwidacja kuźnic żelaza, nie była 
celem husytów, a tylko przezornym posunięciem 
ówczesnych znawców sztuki wojennej, by na zajętych 
terenach, nie dochodziło do wytwarzania zbrojnego oręża, 
dla niedawnych właścicieli terenów, zajętych przez 
husyckich taborytów. Celem najazdu, jaki przyświecał 
czeskim najeźdźcom, był między innymi klasztor na Jasnej 
Górze w Częstochowie. Husyci spodziewali się tam 
nieprzebranych skarbów, jakie pątnicy ofiarowywali 
Czarnej Madonnie, za cudowne uzdrowienia, za prośby  
o oczyszczenie z grzechów i przewinień, jakie kierowano 
do Boga, za pośrednictwem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
Cudowny obraz Madonny sprowadził w 1383 roku,  
do klasztoru na Jasnej Górze z Rusi Halickiej, książę 
Władysław Opolczyk, pan w Częstochowie i w Lublińcu  
w latach (1368-1392). W tym samym czasie, w powrotnej 
drodze z Halicza do Częstochowy, gdzie był namiestnikiem 
króla Władysława Jagiełły, książę doznał cudownego 
uzdrowienia w nieodległym Leśniowie. 

Foto. Pusta Kuźnica znajduje się w odległości 7 km od Tworoga. Można 
tam dojechać nawet na rowerze, trasa zajmuje ok. pół godziny. Przez 

miejscowość przebiega malownicza trasa rowerowa „Leśno Rajza” (mapa 
na str. 16). Zróbcie sobie wycieczkę i zobaczcie jak dziś wygląda 

miejscowość, której historię przedstawiamy w tym wydaniu.  
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W drodze na północ, husyci musieli natrafić również na 
kuźnicę Cleywerk nad rzeką Rybna, na dzisiejszym 
Hanusku. Kuźnica ta powstała w 1418 roku i należała 
jeszcze do połomskiej parafii, po której ostały się tylko 
ruiny i  kamienny głaz, na którym samotnie stało kowadło, 
zamocowane na dębowym pniu. Następną kuźnicę, jaką 
napotkali husyci w swej drodze na Jasną Górę, była ta 
siódma i ostatnia kuźnica żelaza nad Malapaną, 
wymieniona i opisana wyżej przez W. Roździeńskiego,  
w poemacie o „hutach i warsztatach szlachetnego dzieła 
żelaznego”, nazywana Pustą. 

Niewykluczone, że od najazdu husytów, czczono w Pustej 
Kuźnicy św. Jana Nepomucena, patrona od powodzi, 
zarazy i wszelkich innych tragicznych wydarzeń. Ten 
święty męczennik, pochodził z Czech i tam zginął w 1393 
roku, utopiony w praskiej Wełtawie. Odnowiona i stojąca  
w Pustej Kuźnicy do dnia dzisiejszego kapliczka, jest 
miejscem kultu religijnego i przypomina zapewne o dawnej 
historii związanej ze św. Nepomucenem i najazdem 
husytów w 1430 roku na Górny Śląsk (c.d. w kolejnym 
wydaniu).  

 
Z dedykacją dla wolontariuszy i o. Maniury z Ośrodka o. o. Oblatów  
z Kokotka, którzy w czasie kwarantanny, wykazali się tak wspaniałą 

postawę w tych trudnych czasach. 

Kuźnik z Klepki 
 
Zdjęcie do tekstu wykonała Karina Schygulla z "Nowywsi". 

KONKURS CZYTELNICZY  
„JAK ONI CZYTAJĄ”! 

Lubicie spędzać czas z książką? Macie ochotę na wspólną 
zabawę? Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
zaprasza Was do udziału  w konkursie czytelniczym „Jak 
Oni czytają”. Podejmijcie wyzwanie i pokażcie jak czytacie!  

Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników, 
małych i dużych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu 
oraz filii w Boruszowicach i Połomi. Zasady są proste. 
Wystarczy wypożyczyć książkę w jednej z gminnych 
bibliotek (Tworóg, Połomia, Boruszowice) i nagrać krótki 
filmik pokazujący jak czytacie fragment książki rodzeństwu, 
babci, rodzicom lub swojemu zwierzakowi.  

Jury oceniać będzie Waszą pomysłowość. Biblioteka 
czeka na Wasze zgłoszenia do 31 lipca. Nagrane filmiki 
wraz ze zgodą na udział w konkursie i akceptacją 
regulaminu prosimy przesyłać na adres email 
azgoktworog@gmail.com. Nazwiska zwycięzców 
zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gok-
tworog.pl oraz profilu facebookowym GOK-u. Zapraszamy 
do udziału w konkursie!  

Wypożyczaj, czytaj i wygrywaj nagrody!  
Autor najlepszego filmu otrzyma bon na zakupy  

w wysokości 100 zł. 

 

RAJCOWANIE PRZI SWACZYNIE 
Jubileuszowa, dwudziesta edycja  Konkursu Regionalnego 
„Rajcowanie przi swaczynie” w ZSP w Boruszowicach 
miała być prawdziwym świętem. Pandemia pokrzyżowała 
jednak plany. Konkurs odbył się, choć w nieco innej, bo 
zdalnej formie. – Hasło tegorocznej edycji brzmiało: 
„Rodzina - źródłem wartości”. Młodsi uczestnicy wykonali 
prace plastyczne. Starsi napisali wiersze i opowiadania. 
Niektórzy pokusili się o prezentację swoich tekstów 
w gwarze śląskiej. Komisja konkursowa miała nie lada 
przyjemność czytać nadesłane teksty. Okazuje się, 
że młodzi ludzie bardzo dobrze wiedzą, co jest ważne 
w życiu każdego człowieka, co ma dla niego ogromne 
znaczenie. Nie było nam dane spotkać się i powspominać, 
ale być może uda nam się to jesienią. Przygotujemy 
również wspomnieniową publikację z dwudziestu lat 
istnienia Konkursu, obejrzymy zdjęcia z poprzednich lat, 
zacytujemy nagrodzone prace. Dzisiaj gratulujemy 
laureatom – mówi koordynator konkursu, Elwira Ecler.  

MALE DAS WORT 
Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-
Językowego „Male das Wort” (namaluj słowo). Konkurs był 
adresowany do uczniów klas I-VIII uczących się języka 
niemieckiego. Zadanie konkursowe polegało na graficznym 
przedstawieniu dowolnie wybranego słowa 
niemieckojęzycznego, tak aby było ono zrozumiałe nawet 
dla osób nieznających języka niemieckiego. – Konkurs 
koordynowała po raz drugi nauczycielka języka 
niemieckiego – Ilona Pella-Bok. Cieszymy się, ze na nasz 
konkurs wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż 144 z 42 
szkól podstawowych z całej Polski. Nasz konkurs wpisany 
został na listę konkursów kuratoryjnych jako konkurs 
ogólnopolski i uzyskanie w nim nagrody uprawnia do wpisu 
tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym – informuje 
dyrektor ZSP w Boruszowicach, Anna Rogala-Goj.  

Podstawówka w Tworogu była jedną ze szkół, które wzięły 
udział w rywalizacji. Uczennica z Tworoga– Roksana Krok 
zajęła 2 miejsce (zdj. powyżej).  



12 

 

TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
Chcieliśmy, by to miejsce znów żyło. Park w całości został 
sfinansowany przez sponsora. To osoba, która bardzo lubi 
pomagać i robi to bezinteresownie, ale woli pozostać 
w cieniu – mówi Piotr Jaruszowiec. O historii tego miejsca 
przeczytacie na naszej stronie internetowej www.twg-
kurier.pl, gdzie publikujemy fragment opracowania 
„Z dziejów Boruszowic” Jerzego Bugajskiego. W galerii 
możecie również zobaczyć więcej zdjęć. A my ruszamy 
dalej. Mijamy od lat nieczynną dzwonnicę, pozostawiamy 
za sobą stary kościół i kierujemy się w stronę lasu. 
Zatrzymujemy się w sosnowym borze nieopodal Gminnego 
Przedszkola. To miejsce lokalni traktują jako teren 
rekreacyjny. Odbywają się tu m.in. rodzinne festyny. 

Stowarzyszenie wybudowało tu już jakiś czas temu 
ogromną wiatę z paleniskiem. Wiosną tego roku 
zrealizowano natomiast projekt „Budowa kortu tenisowego 
w miejscowości Boruszowice”. Inwestycję zrealizowano 
dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz pomocy sponsora. – Chcieliśmy stworzyć miejsce 
dostępne dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego 
spędzania czasu. Z kortu tenisowego mogą korzystać 
dorośli, dzieci i młodzież. Teren jest ogrodzony, są ławki, 
będzie jeszcze wykonane oświetlenie umożliwiające grę po 
zmroku. Stowarzyszenie dysponuje również rakietami 
tenisowymi do wypożyczenia. Od czerwca przy 
Stowarzyszeniu działa również szkółka tenisowa dla dzieci 
prowadzona prze instruktorkę. Na ten moment działają 
dwie grupy wiekowe – mówi prezes. Boisko powstało na 
terenie gminnym, który został Stowarzyszeniu użyczony. 
Miłośnicy Boruszowic i Hanuska zapowiadają, że marzą im 
się turnieje tenisa i pokazy z udziałem profesjonalnych 
tenisistów.  

A teraz wracamy na główną drogę (ul. Armii Krajowej).
Mijając przedszkole i nowy kościół, skręcamy w stronę 
Szkoły Podstawowej. Pomiędzy kościołem a szkołą, na 
wielkim placu powstała drewniana scena plenerowa 
i altana. Ta inicjatywa sołecka została zrealizowana 
w minionym roku częściowo z funduszu sołeckiego, 
częściowo z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. 
Postawiono tu także ławki i wykonano planszę z pionkami 
do gry w szachy.  

Krótki spacer po Boruszowicach wystarczy, żeby nabrać 
pewności, że miejscowość rozwija się i z każdym rokiem 
oferuje coraz więcej.  

„NIE” DLA RECYKLINGU  
W BRYNKU  

Grupa mieszkańców Brynka nie wierzy, że przetwórnia 
plastiku w ich miejscowości jest bezpieczna. 
Nie przekonują ich argumenty przedstawiane przez 
właściciela Zdzisława Sterny, który twierdzi, że proces 
produkcyjny nie wpływa negatywnie na środowisko 
i ludzkie zdrowie. Sytuacji nie załagodziło spotkanie, 
które odbyło się 15 czerwca na terenie przetwórni na 
zaproszenie właściciela firmy.  

SPACER PO BORUSZOWICACH 

Nasz spacer zaczynamy na ul. Armii Krajowej skąd 
skręcamy w ul. Obrońców Pokoju i zatrzymujemy się  
w miejscu historycznym. Na posesji przed starym 
kościołem w Boruszowicach. Zabytek pozostaje 
pustostanem. Wszystkie dotychczasowe pomysły na 
reaktywację  budynku spełzły na niczym. Biurokracja 
skutecznie zabiła ludzki zapał i dobre chęci. A posesja? Do 
niedawna mogłaby stać się wymarzoną scenerią filmów 
grozy. Wysokie trawy, dzika roślinność, podgniłe liście  
i zatarte upływem czasu ścieżki… – Nie mogliśmy na to 
dłużej patrzeć. To przecież centrum Boruszowic, miejsce  
z racji swojej historii bardzo ważne, a jednak zaniedbane – 
mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Boruszowic  
i Hanuska oraz radny, Piotr Jaruszowiec.  

Stojąc na dziedzińcu aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka 
miesięcy temu to miejsce po prostu straszyło… Wiosną 
Stowarzyszenie przeprowadziło prawdziwą metamorfozę. 
Wyrównano teren, posiano trawę, posadzono rośliny 
ozdobne i na nowo wytyczono ścieżki, które następnie 
wypełniono kamykami. Wzdłuż ścieżek stoją również nowe 
ławki. Zabytkowy budynek natomiast zabezpieczono: 
odnowiono fasadę i dach. Prace zakończono na początku 
czerwca. Dziś uporządkowany teren pełni funkcję mini 
parku. – Dzieci nazywają to miejsce „Przyjemny Park”. 
Przychodzą tu, bawią się, odpoczywają. O to właśnie nam 
chodziło.  

Foto. Powyżej teren otaczający dawną kaplica przed i po metamorfozie.  



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Spotkanie zorganizowała sołtys Brynka Iwona Pryk. Wziął 
w nim udział m.in. z-ca wójta Łukasz Ziob i pracownik 
referatu Inwestycji, Obrotu mienia, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych, Sebastian Zając,  
ok. 20 mieszkańców sołectwa i właściciel firmy, który 
oprowadził zainteresowanych po terenie i wyjaśniał krok po 
kroku na czym będzie polegać praca przetwórni. 

Firma zlokalizowana jest w starej hali magazynowej  
w Brynku. Maszyny są już gotowe do pracy, ale 
działalność produkcyjna nie jest jeszcze prowadzona. 
Właściciel czeka na decyzję środowiskową, którą musi 
wydać Urząd Gminy w Tworogu. Do 17 lipca trwają 
konsultacje społeczne w tej sprawie. Po ich zakończeniu 
gmina przeanalizuje argumenty przeciwko działalności 
recyklingowej w Brynku i wyda odpowiednią decyzję 
środowiskową. – Wydanie decyzji, bez względu na to jaka 
ona będzie, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. Każda opinia musi być poparta zasadnymi, 
rzeczowymi argumentami. Zapewniam jednak, że wszelkie 
obawy mieszkańców są brane pod uwagę i analizowane. 
Zależy nam na wspólnym bezpieczeństwie – wyjaśnia z-ca 
wójta, Łukasz Ziob. Jak miałaby wyglądać działalność 
przetwórni? Celem jest wyprodukowanie granulatu 
polipropylenowego z czystego odpadu, czyli takiego, jaki 
powstaje np. w wyniku produkcji klocków typu Lego. 
Poprodukcyjne odpady będą skupowane od firm 
produkcyjnych, a następnie przetwarzane  
w przeznaczonych do tego maszynach. Otrzymany w ten 
sposób granulat będzie pełnowartościowym produktem 
handlowym, który wróci na rynek jako surowiec. Będzie 
można wyprodukować z niego np. pojemniki takie jak 
wiaderka.  

Mieszkańcy obawiając się jednak, że podczas mielenia 
plastiku będzie powstawać pył z drobinek plastiku, który 
skazi środowisko. Zdzisław Sterna zaprzecza. Twierdzi, że 
takie zagrożenie nie istnieje. Wszelkie pyły ma wyłapywać 
zamontowany w tym właśnie celu separator. Dyskusja na 
ten temat wciąż się toczy. 

STRASZAK 

Gdyby znalazł się wytrwały poszukiwacz, z pewnością 
odnalazłby w niemal każdej polskiej miejscowości 
przynajmniej jeden stary, opuszczony budynek.  

Gmina Tworóg nie jest wolna od pustostanów, które nie 
tylko szpecą miejscowości, ale również stanowią realne 
zagrożenie. – W niektórych przypadkach udało nam się 
doprowadzić do rozbiórki obiektu. Niestety w tego typu 
sprawach najczęściej jest kłopot z ustaleniem właściciela 
lub miejsca jego przebywania – wyjaśnia pracownik 
Urzędu Gminy w Tworogu.  

W ostatnim czasie urzędnicy z Tworoga zostali poproszeni 
o sprawdzenie pustostanu w Brynku. Chodzi o  budynek 
stojący przy ul. Zamkowej. Prócz wątpliwych walorów 
estetycznych, nieruchomość jest potencjalnie 
niebezpieczna. Nie ma pełnego ogrodzenia, dach jest 
częściowo zawalony, gęsta roślinność niemal całkowicie 
zasłoniła tabliczkę z napisem „Zakaz wstępu”. –
Wystosowaliśmy pismo do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z prośba 
o sprawdzenie stanu technicznego budynku, który znajduje 
się w fatalnym stanie i grozi zawaleniem. Ze względu na 
brak ogrodzenia osoby postronne, w tym dzieci mają 
ułatwiony dostęp do ruiny – wyjaśnia urzędnik. 
Nieruchomość znajduje się w tzw. samoistnym posiadaniu 
mieszkańca gminy, który opłaca podatki.  

KANGUR MATEMATYCZNY 
Boruszowice 

Z radością informujemy o wynikach Międzynarodowego 
Konkursu „Kangur matematyczny”. Uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach wypadli 
świetnie. Wyróżnienie uzyskał Jakub Cieślik, uzyskując 
II miejsce w powiecie tarnogórskim i 16 w regionie 
katowickim. W konkursie bardzo dobrze wypadły też
młodsze dzieci. uczniowie klasy III uzyskali 12 miejsce 
w powiecie tarnogórskim (Hania Tomczyk), 16 miejsce 
(Emilka Bosz) oraz 17 miejsce (Jakub Święcicki). Bardzo 
dobrze zaprezentowali się też uczniowie klasy II piszący 
konkurs po raz pierwszy. Łukasz Hajda uzyskał 
12 miejsce, Bartosz Razik 13 miejsce, a Seweryn Sobania 
17 miejsce w powiecie tarnogórskim.  

Anna Rogala-Goj, dyrektor szkoły

Tworóg 

W podstawówce w Tworogu szkolnym organizatorem 
Konkursu „Kangur Matematyczny 2020” była Anna 
Pawłowska. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas 
III-VIII. Wyróżnienie zdobyli: Jakub Zieliński z klasy Va 
oraz Bogdan Skrabania z klasy VIIb (opiekun – Beata 
Jędrzejczyk). Serdecznie gratulujemy!  

 Anna Pawłowska

ODPADY KOMUNALNE – 
TERMINY II PÓŁROCZE 2020 
Na stronie Urzędu Gminy w Tworogu zostały 
opublikowane terminy wywozu odpadów komunalnych 
w II półroczu 2020 r. Harmonogram można pobrać.  

www.tworog.pl 
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TWORÓG WSPARŁ ZAKUP 
AMBULANSU 

Nowy ambulans transportowy typu „A” Renault Traffic  
o pojemność silnika 1598 cm3 (1,6 L) dla 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  
w Tarnowskich Górach już służy pacjentom. Zakup był 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu 9 gmin powiatu 
tarnogórskiego, w tym gminy Tworóg. Ambulans jest 
wyposażony w instalację tlenową, nosze z blokadą 
każdego kółka, krzesełko kardiologiczne, deskę 
ortopedyczną, płachtę transportową, wieszak na kroplówki 
oraz oddzielne ogrzewanie przedziału medycznego. 
Pojazd został przekazany na ręce Prezesa Zarządu WSP 
S.A. dr. n.med. Leszka Jagodzińskiego przez starostę 
Krystynę Kosmalę w obecności wójtów i burmistrzów.  

Strażacy uzbierali 26 worków nakrętek o łącznej wadze 
91 kg! Nakrętki trafiły już do dwóch potrzebujących rodzin.  

Zakup wsparły gminy: Tarnowskie Góry, Radzionków, 
Zbrosławice, Świerklaniec, Kalety, Tworóg, Miasteczko 
Śląskie, Ożarowice, Krupski Młyn oraz Powiat Tarnogórski. 
– Bardzo dziękujemy za okazaną solidarność dla dobra 
naszej placówki, która jest wyrazem największej troski  
o zdrowie i życie mieszkańców Powiatu – czytamy  
na oficjalnym profilu FB szpitala. 
 

NAKRĘTKI PROSTO Z SERCA 

Zbieranie nakrętek w wielu domach stało się już nawykiem. 
Gromadzone przez tygodnie niepozorne „odpady” to tani 
sposób na recykling i realną pomoc dla potrzebujących. 
Jak to działa? Duże ilości zebranych nakrętek sprzedaje 
się w punktach skupu, a dochód trafia np. do fundacji  
z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego, leczenie 
czy rehabilitację.  

W naszej gminie w akcji zbiórki nakrętek bierze udział 
wiele osób i instytucji. Należą do nich m.in. szkoły  
i przedszkola, GOK a nawet strażacy. Niedawno przed 
jednostką OSP w Tworogu stanęło ogromne serce, do 
którego można wrzucać nakrętki. – Wykonał je nasz druh, 
człowiek o równie wielkim sercu Marek Nokielski. 
Dziękujemy Ci Marku za włożony trud i zaangażowanie  
w realizacji tego wspaniałego dzieła – napisali strażacy na 
swoim profilu FB. Serce okazało się świetną zachętą  
i mobilizacją. W ciągu 72 godzin serduszko zapełniło się. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu pragnie 
podziękować wszystkim ludziom o tak wielkim sercu za 

zaangażowanie w zbiórkę oraz firmie ATL Polska Sp. Z.o.o 
za możliwość wykonania serduszka. 

ZALANA POŁOMIA… 

Gwałtowne burze, oberwania chmur, obfite deszcze 
doprowadziły do licznych strat materialnych, lokalnych 
podtopień, zalewania piwnic, uszkodzeń dachów, zrywania 
kabli wysokiego napięcia… Z tymi problemami w czerwcu  
musieli zmierzyć się nasi strażacy. Oto krótka retrospekcja 
z interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy.  

20 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna z Tworoga 
interweniowała 6 razy. Kolejne dni nie pozwoliły strażakom 
na odpoczynek. Zdarzenia dotyczyły zalanych posesji 
i piwnic, zalanego parkingu przy markecie Biedronka 
w centrum Tworoga, zabezpieczenia budynku 
mieszkalnego, wypompowania wody z rowu budowlanego 
w Brynku. OSP Koty również walczyły z żywiołem 
zabezpieczając dach przed przeciekającą wodą 
i interweniując na zalanych posesjach.  

Najpoważniejsza sytuacja miała jednak miejsce w Połomi. 
Po ulewach, które przeszły przez miejscowość doszło do 
licznych i niebezpiecznych podtopień. Niepozorna na co 
dzień rzeka Kanar płynąca wzdłuż Połomi, po 
intensywnych opadach stała się niebezpiecznym żywiołem. 
Rowy odwadniające i przepusty po prostu nie dały rady. 
Woda zalała m.in. gospodarstwo rolne, ulice i wiele 
posesji.  

Strażacy zabezpieczali teren workami z piaskiem, 
wypompowywali wodę i udrażniali przepusty. W akcji na 
terenie sołectwa wzięły udział wszystkie jednostki OSP 
z terenu gminy oraz koparka Zakładu Usług Komunalnych 
w Tworogu. – Sytuacja była bardzo trudna, ale wspólnymi 
siłami podołaliśmy. Pomogły pozostałe jednostki OSP, 
pomogła gmina. Naprawdę otrzymaliśmy ogromne 
wsparcie za co bardzo dziękujemy. Najważniejsze, że 
nikomu nic się nie stało. Niestety straty materialne, 
szczególnie rolnicze są ogromne – mówi sołtys Połomi 
Stefan Paś.  

 

Foto. Nowy ambulans kosztował 238 131,77 zł. W kosztach zakupu wraz 
z Powiatem Tarnogórskim partycypowała m.in. gmina Tworóg. Na zdj. 
m.in. z-ca wójta Łukasz Ziob podczas przekazania pojazdu. (Źródło: 
Facebook, profil Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach).  
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Źródło: Facebook, profil Urzędu Gminy w Tworogu. .  

Źródło: Facebook, profil SP w Tworogu.  
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Foto. W czerwcu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej 
gminy walczyły ze skutkami gwałtownych burz i towarzyszących im 
opadów deszczu. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w Połomi. – 

Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy za 
pomoc przy opanowaniu podtopień w Połomi – tak brzmi wpis na 

oficjalnym profilu FB Gminy Tworóg pod zdjęciami,  
które prezentujemy wyżej. Więcej na str. 14.  

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

R            E            K            L            A            M            A 

W związku z pojawieniem się przypadku koronawirusa 
w najbliższej okolicy, nie odbyły się spotkania uczniów 
z wychowawcami z okazji zakończenia roku szkolnego, 
a rozdanie świadectw wyglądało zupełnie inaczej.  

W Tworogu  świadectwa były wręczane przez szkolne 
okno (na zdj. powyżej). W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boruszowicach uczniowie odbierali 
świadectwa i nagrody w sekretariacie szkoły, podobnie 
zakończenie roku szkolnego wyglądało w ZSP w Wojsce.  

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom gratulujemy
wyników i życzymy udanego, zasłużonego wypoczynku 
mając nadzieję, że we wrześniu uczniowie spotkają się 
w szkolnych ławkach.  

Źródło: Facebook, profil Urzędu Gminy w Tworogu. .  

Źródło: Facebook, profil SP w Tworogu.  


