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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

 

 

SEGREGACJA  
– PRAWNY OBOWIĄZEK 

Europejczycy produkują rocznie 
miliony ton odpadów z tworzyw 
sztucznych. Mniej niż trzydzieści 
procent tych śmieci trafia do 
recyklingu. Reszta staje się trucizną 
dla środowiska.  

Do tematu recyklingu wracamy na 
prośbę czytelniczki (str. 14). 

 

JESENNE SMAKI 

Dynie trafiły do Europy w XV w. za 
sprawą Krzysztofa Kolumba. Francuzi 
nazywali ją „potiron”, czyli „duży grzyb”, 
zaś Anglicy – „pumpkin”. Jej nasiona 
były uznawane za afrodyzjak.  

Jak przygotować jesienne, dyniowe 
curry? Hobbysta Wam podpowie.  

 

GRAFIK GOTOWY 

Nowy grafik zajęć stałych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu jest już 
gotowy. Instruktorzy wciąż czekają  
na chętnych, a oferta jest naprawdę 
obszerna. 

Poznajcie ją na str. 2 

 

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 

2100 m. Jej wartość to blisko 800 tys. zł. Był to ostatni 
odcinek utrudniający mieszkańcom Mikołeski bezpieczne 
i wygodne podróżowanie. W minionym roku, w ramach 
dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych wyremontowano ok. kilometrowy odcinek 
drogi.  

Tegoroczny remont był zwieńczeniem wieloletnich starań. 
W trakcie jego trwania obowiązywał objazd przez 
Pniowiec. Mieszkańcom nie przeszkadzało jednak 
to utrudnienie. Myśl o nowej drodze rekompensowała 
wszelkie trudności. – Dla mnie była okazja do poznania 
okolicy od innej strony – stwierdziła jedna z mieszkanek.  

 

JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI!  

– Mój mąż nie może się nachwalić tej drogi. Taka równa. 
Naprawdę dziękujemy! Jesteśmy szczęśliwi! – to głosy 
mieszkańców Mikołeski, które usłyszeliśmy podczas 
oficjalnego otwarcia drogi dojazdowej do sołectwa. Ponad  
2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej przy ulicy 
Kaletańskiej został oddany do użytku 6 października.  
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele starostwa 
powiatowego, gminy Tworóg oraz mieszkańców wsi.  

Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Tarnowskich Górach objęła odcinek drogi powiatowej 
pomiędzy Boruszowicami (Osiek) a Mikołeską o długości  
 

Foto. – Cieszę się, że wieloletnie starania o remont drogi powiatowej 
znalazły szczęśliwy finał. Dziękujemy – mówił podczas spotkania  

wójt Eugeniusz Gwóźdź.  

Foto. Do niedawna droga dojazdowa do Mikołeski była dziurawa jak ser 
szwajcarski. Podróż była długa, niewygodna i niebezpieczna. Remont 

zakończył wieloletnią męczarnię. Wieś w środku lasu w końcu przestała 
być miejscem trudno dostępnym.  
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KURIER WSTĘPNIAK 
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TABLICA…………………………………………….…….str.2 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 

– 30 lat DFK Tworóg 
– Wierni św. Annie 
– Kropką w wirusa 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.6 

– Jesienne smaki 
– #sadzimy 
– Z nową energią 
– Dyskontowy savoir vivre 
– Od 8 lat z nami 

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

– Grafik gotowy 
– Mała Książka – Wielki Człowiek 
– O leśnej osadzie Fox i rodzinie Tomczyk  
z Hanuska 
– Przedszkolaki z sercem 
– Narodowe czytanie  

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

– Nowy wóz strażacki w OSP Świniowice  
– Ulica Polna do remontu 
– Boruszowice-Hanusek z inicjatywą  
– śmieci na posesji – postępowanie w toku 
– Segregacja – prawny obowiązek 
– Mini golf w Brynku  
– Najlepsi!  

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

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

tel. +48 512 950 842 

REDAKTOR NACZELNA 
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. 



4 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
30 LAT DFK TWORÓG 

Pokłosiem skomplikowanej i bogatej historii Śląska 
jest jego ogromne zróżnicowanie kulturowe. 
Przykładem są losy mieszkańców tego terenu, którzy 
po konferencji w Poczdamie w 1945 r. z dnia na dzień 
stali się obywatelami Polski. Ludność ta czuła się  
i czuje po dziś dzień mniejszością narodową, w której 
rosła potrzeba pielęgnowania swojej rodzimej kultury  
z ojczystym językiem na czele. Przez długie lata było to 
wręcz niemożliwe. Dopiero po roku 1989 r. odrodziła 
się swoboda pielęgnowania korzeni. Na terenie naszej 
gminy przejawem takiej aktywności jest powstanie 
Koła DFK w Tworogu (Deutscher Freundschaftskreis 
Ortsgruppe 21 Tworog). W tym roku mija jego 
trzydziestolecie istnienia.  

Koło DFK Tworóg powstało w 1990 r. Ciężar jego 
organizacji wzięli na swoje barki Walburga Erlekampf  
i Dieter Kowol – założyciele Mniejszości Niemieckiej  
w Tworogu. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się  
7 kwietnia 1990 r. w remizie OSP w Tworogu, na którym 
zatwierdzono decyzję o powstaniu DFK w Tworogu. Drugie 
spotkanie miało miejsce 2 czerwca 1990 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu. 22 czerwca 1990 r. odbyły się 
pierwsze wybory władz w kole DFK Tworóg. 
Przewodniczącą została Walburga Erlekampf,  
z-cą przewodniczącej – Werner Knopp, księgową – Helena 
Majer, sekretarzem – Edith Chapla, a członkami zarządu – 
Paul Ryba, Scholz oraz Panchyrz. Pierwsza siedziba 
Mniejszości Niemieckiej znajdowała się na ul. Mickiewicza 
– w domu pana Kowola. – To tam spotykaliśmy się zanim 
przenieśliśmy siedzibę do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu – mówi obecny przewodniczący Bertold 
Kubitza. 15 lipca 1992 r. odbyły się kolejne wybory,  
w wyniku których przewodniczącą została Helena Majer 
sprawująca tę funkcje do swojej śmierci w maju 2003 r. Jej 
następcą został Bertold Kubitza wybrany 23 maja 2003 r. 
To on przewodzi tworogowskiej mniejszości niemieckiej po 
dzień dzisiejszy. – Koło DFK Tworóg działa w strukturach  
 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego. Obecnie liczy ok. stu członków. 
Trzydzieści lat temu było nas ok. 500, a w chwilach 
szczytowych nawet 2 tys. – mówi przewodniczący. Celem 
Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii 
niemieckiej. Lokalne koła działają na rzecz rozwoju 
niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, 
propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu, 
wspierają ośrodki kultury, promują kulturę niemiecką, 
integrują mniejszość niemiecką. W Tworogu członkowie 
Koła realizują te cele m.in. poprzez liczne konkursy 
szkolne („Konkurs muzyczny folkloru niemieckiego”, 
„Deutsche Vollkslieder” ,„Deutsche Weihnachtslieder”, 
„Dezember Träume”, „Josef von Eichendorff – Dichter und 
Schriftsteller”), projekty („Landshuter Hochzeit”), festyny 
i spotkania integracyjne, pielgrzymki, wycieczki, 
utrzymywanie kontaktów z gminą partnerską Kumhausen 
i organizację cyklicznych kursów języka niemieckiego 
„Samstagkurs”. Ponadto w latach 1990 – 2006 przy DFK 
działał chór mieszany prowadzony przez dyrygenta Józefa 
Dramskiego. Chórzyści z repertuarem niemieckim 
koncertowali w kraju i w Niemczech. Próby odbywały się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. – Jako DFK 
angażowaliśmy się także w próby odzyskania pierwszego 
pomnika, który stał przed Urzędem Gminy w Tworogu.
Pomnik wojenny odsłonięto 1 czerwca 1930 r. Po II wojnie 
światowej pomnik został rozebrany i po latach wywieziono 
go na cmentarzysko niemieckich pomników i płyt 
pamiątkowych koło Chorzowa. W latach 60. został 
ponownie odsłonięty, ale w Piekarach Śląskich. DFK 
z Tworoga angażowało się w próby odzyskania go, 
powołując Komisję Rady Gminy w Tworogu ds. odbudowy 
pomnika w składzie: Bertold Kubitza, Waldemar Cierpka, 
Fryderyk Zgodzaj i Józef Gawlik.  

11 października 2020 r. na zamku w Toszku odbyła się 
uroczystość nadania medali z okazji 30-lecia Mniejszości 
Niemieckiej na Śląsku z udziałem Konsula Niemiec. Oto 
wyróżnieni działacze z Tworoga: Bertold Kubitza, Fryderyk 
Zgodzaj, Jakub Kubata, Ginter Knopp, Teresa Siwiec, 
Reinhard Schygulla, Józef Gawlik, Dieter Kowol, 
Jan Kopia, Maria Deja. Gratulujemy!  

 

Foto. Jedno ze spotkań DFK w ich siedzibie. Obecny przewodniczący 
Bertold Kubitza (na zdj. pierwszy po lewej) opracował broszurę, w której 

przedstawia historię Koła i podjęte inicjatywy. Pamiątkową książkę można 
bezpłatnie odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu  

(do wyczerpania zapasów). 

Foto. Pamiętacie dzień św. Mikołaja organizowany przez DFK? Na tych 
wydarzeniach wychowało się całe pokolenie mieszkańców gminy.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

R            E            K            L            A            M            A 

WIERNI ŚWIĘTEJ ANNIE      

Na Górze św. Anny nie ma żadnej twierdzy obronnej 
ani nawet śladów po niej. Bo nie było tam wojennych 
budowli. Od pięciu wieków stoi jednak forteca 
modlitwy. Maleńka góra w ręku Pana Boga. Ta góra nie 
przemawia do oczu, ale do serca. Ci co pokochali to 
miejsce nie powiedzą, że idą na Górę św. Anny – „idą 
do św. Anny”. Bo tu przychodzi się jak do kogoś 
bliskiego, z całą serdecznością i ufnością. Pewnie 
dlatego mówi się o niej „góra ufnej modlitwy”.  

Od pięciu wieków ciągnie się łańcuch pokoleń 
wznoszących swoje modlitwy przed Jej oblicze. Albowiem 
łaska Boża może się posłużyć kawałkiem drewna 
wyłupanego z sercem. Jak co roku, w czasie wielkich 
odpustów to niezwykłe miejsce wybucha potężną pieśnią. 
Pieśnią wiary i miłości. Pieśnią pielgrzyma. W tym roku  
w dniach od 10 do 13 września w tym niezwykłym miejscu 
odbywały się coroczne obchody Podwyższenia Krzyża 
Świętego.  

KROPKĄ W WIRUSA! 

Pod takim hasłem ZSP w Boruszowicach świętował 
tegoroczny Dzień Kropki. Uczniowie klas I-III oraz świetlicy 
pokazali za pomocą kropek jak walczyć z wirusem. 
Wykazali się dużą wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej 
oraz talentem plastycznym. Jak co roku i tym razem nie 
zabrakło kropkowych atrakcji. Zakropkowane obrazy 
powstały na pulpitach komputerów i na kartkach papieru. 
Nie zabrakło też twórczych opowiadań o kropce i piosenek 
na jej temat. Na języku niemieckim uczniowie tworzyli 
zakropkowane zwierzęta oraz kropki o krajach 
niemieckojęzycznych ożywione za pomocą aplikacji 
Quiver. Była to prawdziwa lekcja kropkowej magii.  

Pątnicy  z Tworoga, jak zwykle, brali w nich czynny udział. 
Tym razem odwiedzili  „górę ufnej modlitwy” już po raz 
225. Od 25 lat pielgrzymują oni pod przewodnictwem Pana 
Alfreda Wocławka. Z naszej parafii tę wyjątkową 
pielgrzymkę odbywało  kiedyś ponad 200 osób. Obecnie 
liczba ta znacząco się zmniejszyła, jednak nadal nie 
brakuje w naszej parafii gorliwych czcicieli św. Anny.  
Z upływem lat zmieniły się warunki i zwyczaje 4-dniowych 
obchodów. Wielu mieszkańców Tworoga nie korzysta  
z noclegu w Domu Pielgrzyma, lecz dojeżdża 
samochodami na główne obchody, to znaczy na sobotę  
i niedzielę. 

Osobiście nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie 
zabraknąć na tych uroczystościach. Mimo różnych 
przeciwności losu staram się zawsze odwiedzić Babcię 
Annę. Ona stoi i patrzy swymi łagodnymi oczami i czeka. 
Jak wszystkie babcie świata przyjmuje gościnnie, bo 
wszyscy jesteśmy Jej wnukami. 

Bernard Piecuch 

W obchody Międzynarodowego Dnia Kropki zaangażowały 
się również przedszkolaki, którym kropkowe wyzwania 
dostarczyły mnóstwa radości (zdj. powyżej). 
Więcej zdjęć znajdziecie na fanpage’u szkoły.  
 

Foto. Pielgrzymi z Tworoga podczas tegorocznych obchodów 
Podwyższenia Krzyża Świętego. W tle Grota Lurdzka.  
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KURIER HOBBYSTA 
JESIENNE SMAKI 

To już październikowa tradycja. Rolnik z Boruszowic,  
Piotr Zientek prezentuje swoje ulubione warzywa – dynie. 
W jego ogrodzie kolorowe i okazałe banie są 
bezdyskusyjną ozdobą, z której rolnik jest bardzo dumny. 
Ale nie tylko wygląd decyduje o popularności dyń. Walory 
smakowe i wartości odżywcze sprawiają, że nie brakuje 
smakoszy eksperymentujących z warzywem w kuchni 
(jeden z przepisów podajemy obok).  

DYNIOWE CURRY  

Składniki: 
 400 g dyni hokkaido 
 300 ml mleczka kokosowego 
 200 ml bulionu warzywnego 
 świeży imbir 
 2 obrane ze skórki pomidory 
 2 ząbki czosnku 
 2 szalotki 
 1 cukinia 
 1 czerwona papryka 
 1 papryczka chili 
 1 łyżeczka ziaren kolendry 
 duża szczypta kurkumy 
 szczypta chili 
 sól, pieprz cayenne  
 olej 

Przygotowanie:  
Posiekany czosnek, szalotki, starty imbir, pokrojoną 
papryczkę chili,  kurkumę i pieprz cayenne  przysmaż na 
oleju, dodaj pokrojone w kostkę warzywa (z wyjątkiem 
pomidorów), całość zalej mlekiem kokosowym i bulionem. 
Gotuj przez 25 minut, dodaj pomidory dopraw solą, 
pieprzem. Gotuj przez 5–10 minut. Podawaj ryżem 
jaśminowym (na podstawie przepisu Ani Starmach).  

Poza ogrodem królują natomiast inne jesienne przysmaki – 
grzyby. Ciepły wrzesień sprawił, że w lasach pojawiły się 
m.in. prawdziwki, maślaki i kanie oraz istne tłumy ludzi  
z koszykami. W polskich lasach można zbierać grzyby 
właściwie bez ograniczeń, ale są wyjątki. Nie wolno 
zbierać grzybów w częściach lasu, gdzie obowiązuje stały 
zakaz wstępu:  na uprawach do 4m wysokości,  
w drzewostanach nasiennych i powierzchniach 
doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich 
także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach  
i parkach narodowych. Rygorystycznie należy 
przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. 
Pamiętajcie więc: zbieramy grzyby tylko w lasach, które nie 
są objęte ochroną, zbieramy wyłącznie grzyby nam znane, 
robimy to w taki sposób, by nie uszkodzić znajdującej się  
w podłożu grzybni. 

Podzielcie się z nami zdjęciami Waszych zbiorów! 
Przesyłajcie fotki na twgkurier@poczta.fm! 

Opublikujemy je w kolejnym wydaniu! 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

ZAKŁAD FRYZJERSKI W TWOROGU. 

FIRMA Z PONAD 70-CIO LETNIĄ TRADYCJĄ 

ZATRUDNI FRYZJERA/FRYZJERKĘ. 

 Wymagania: 
• doświadczenie (minimum 2 lata pracy w  

zawodzie) 
• gotowość podjęcia pracy od zaraz 
• wysoka kultura osobista 
 
Oferujemy: 
• stałą pracę (umowa o pracę) – okres próbny 2 

tygodnie (płatny) 
• wynagrodzenie – podstawa (2800.00 brutto) + 

procent od wykonanych usług 
• duża baza klientów 
• przyjazna atmosfera 
• praca w systemie zmianowym 8.00 - 18.00 
• skierowanie na badania lekarskie 
 

KONTAKT  694-858-547 

Foto. Dynie trafiły do Europy w XV w. za sprawą Krzysztofa Kolumba. 
Francuzi nazywali ją „potiron”, czyli „duży grzyb”, zaś Anglicy – „pumpkin”. 
Jej nasiona były uznawane za afrodyzjak. Obecnie dynia wykorzystywana 
jest w celach spożywczych, leczniczych, kosmetycznych i dekoracyjnych. 

Na zdj. Piotr Zientek wśród swojej imponującej kolekcji dyń.  

R            E            K            L            A            M            A 
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#SADZIMY  

18 września Nadleśnictwo Brynek rozdawało sadzonki 
w ramach akcji #sadziMY. Chętnych nie brakowało. 
Tysiące zdrowych młodych drzew trafiło do nowych 
właścicieli. W ofercie znalazły się sosna, świerk, 
brzoza, modrzew, klon jawor, buk i grab.  

Akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej  
i zachęcenie ludzi do sadzenia drzew, bez których życie 
nie byłoby możliwe. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, 
oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na 
samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu 
gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają 
najbardziej ekologiczny surowiec – drewno.  

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. 
Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski 
żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. 
Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego 
kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie 
żyjemy, nie tylko w lesie.  

Z NOWĄ ENERGIĄ  

Pandemia nieco wyhamowała aktywność seniorów, na 
szczęście nie na długo. Wraz z wrześniem Klub 
Senior+ wznowił regularną działalność. 3 września 
odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego 
opracowano roczny plan działania i wybrano nowych 
przedstawicieli. 

Spotkanie odbyło się na sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu. Podczas spotkania z funkcji przewodniczącej 
zrezygnowała Barbara Izworska. Zapewniła jednak, że 
nadal będzie wspierać działalność Klubu np. poprzez 
organizację wycieczek. W związku z rezygnacją samorząd 
wybrał spośród siebie nowych przedstawicieli. 
Przewodniczącą została Natalia Frączek, 
wiceprzewodniczącą Maria Płatek, skarbnikiem natomiast 
Brygida Rekus.  

Foto. Pierwsza jesienna wycieczka seniorów. Członkowie Klubu Senior+ 
spacerowali po Pszczynie i Goczałkowicach. Pogoda dopisała.  

Foto. Leśnicy aktywnie zachęcali do sadzenia nowych drzew. W dniu 
akcji udzielali rad dotyczących pielęgnacji roślin i odpowiadali na każde 

pytanie. Dodatkowo na stronie internetowej Nadleśnictwa Brynek  
można było znaleźć grafikę instruktażową pokazującą  

jak prawidłowo posadzić drzewo. 

W tym roku akcja była mocno nagłośniona, co zdaniem 
Nadleśniczego, Janusza Wojciechowskiego pozytywnie 
wpłynęło na zainteresowanie. W minionych edycjach  
w Brynku rozdawano kilkaset sztuk, w tym roku kilka 
tysięcy. – Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. 
W tym roku rozdaliśmy 3,5 tysiąca sadzonek, co nas 
naprawdę cieszy – mówi Nadleśniczy.  

Akcja została zainaugurowana przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę. 

W planie działania na najbliższy czas znalazło się 
spotkanie nawiązujące do Narodowego Czytania. 
13 października seniorzy będą odczytywać fragmenty 
„Balladyny” i usłyszą prelekcję na temat Juliusza 
Słowackiego. 16 października natomiast ma się odbyć 
wycieczka na jurę krakowsko-częstochowską. W ramach 
zajęć stałych w sali w Nowej Wsi Tworoskiej odbywa się 
gimnastyka dla seniora (czwartki godz. 15.40 – 16.40) oraz 
zajęcia rękodzielniczo-artystyczne (wtorki godz. 15.00 –
17.00).  

Pierwszy wspólny wyjazd odbył się już w połowie 
minionego miesiąca. 15 września Klubowicze 
zorganizowali wycieczkę do Pszczyny i Goczałkowic. 
Seniorzy spacerowali po pszczyńskim parku, wokół 
zbiornika wodnego w Goczałkowicach oraz po ogrodach 
Kapias. Wyjazd był dofinansowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tworogu. Skorzystało z niego 
35 członków Klubu Senior+.  
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DYSKONTOWY SAVOIR VIVRE 

Dyskont, czyli jak podaje Wikipedia sklep, którego 
główną strategią jest przyciąganie klientów 
obecnością towarów o niskich cenach i agresywną 
polityką promocyjną. I wiecie co? I mamy to! Mamy 
dyskonty w naszej gminie. Mamy  niskie ceny! I mamy 
agresję! Jest też w tym wszystkim zauważalna polityka 
promocyjna. I od niej zacznijmy… 

Oto moment kiedy naszemu dziecku niebezpiecznie 
poszerzają się w sklepie z radości źrenice na widok 
pięćset dziewięćdziesiątego czwartego pluszaka, którego 
musi mieć, bo jest przecież inny niż wszystkie i do tego ma 
na imię Dzidek. No przecież tak jak wujek! W tym też 
momencie matczyna dłoń zaciska się w pięść na kolejnym 
karnecie, na który teraz będzie robiła cała rodzina. I wie, 
że musi, bo Basia, Zosia i Andrzejek mają już Dzidka  
i mają nawet Mietka, więc dawaj matka na zakupy i kupuj 
zapas makaronu, ryżu i koniecznie ten azjatycki sos co go 
nikt nie je, ale dzięki niemu dobijesz do kwoty idealnej na 
naklejki. 

Jak już będziesz się zbliżać z tymi zakupami do kasy to 
uwaga! Tu się zaczyna walka i ważne jest zrozumienie 
niepisanych zasad. Najgorsza sytuacja kiedy kolejka do 
kasy rozdziela się na dwie skręcające w dwie różne rajki. 
Wówczas jeżeli zbliżasz się do kasy i kiedy nagle wyłania 
się po drugiej stronie kosza z kalesonami i czekoladą 
deserową konkurencja, pomocne może być: nie patrzenie 
na przeciwnika; brak uprzejmego kontaktu werbalnego  
i chęci dogadania się; pchanie się ze swoim wózkiem  
w osobę przed Tobą, bo trzeba być tak blisko, aby nikt nie 
wjechał między Was. Ja np. regularnie czuję jak ktoś mi 
wjeżdża wózkiem w tylne kieszenie dżinsów… Inna wersja 
tej samej sytuacji. Kiedy kolejka jest długa i ktoś 
ODWAŻNY poprosi o otwarcie dodatkowej kasy.  
 

No i moi drodzy takiego czajenia się i przygotowania do 
ataku to nawet w Animal Planet nie zobaczycie.
Zapomnijcie o rwie kulszowej, kolanie po operacji, dziecku 
na ręku. – Proszę do kasy numer 3 – i armagedon! Bo tu 
często triumfuje reguła: Ostatni będą pierwszymi. Inna 
niepisana zasada jakiej byłam świadkiem: To ja sobie 
zawołałem kasę, a Pani mi się wpycha?!, czyli 
pierwszeństwo wołającego. I jeszcze jedna z mojego 
doświadczenia: Panie Pan masz tak dużo tych zakupów, to 
poczekaj aż my skasujemy, czyli zasada miałeś siły tyle 
nabrać, to miej siły teraz postać. 

Zakupy w aucie. Pora wyjechać z parkingu. Prosta 
sprawa? HA! A nic z tych rzeczy! Bo jak? Parking żadnych 
znaków wewnętrznych często nie posiada. Niektóre 
traktowane są jak rondo i ruch się odbywa 
jednokierunkowo. Spróbuj jechać „pod prąd”! Ty gminny 
wywrotowcu! A przecież można! To może reguła prawej 
ręki? Ustąpić tej miłej parze co wyjeżdża camperem 
z prawej strony, z miejsca dla niepełnosprawnych (bez 
naklejki)? A może temu skuterkowi co zaparkował pod 
samym wejściem? No bliżej to byłoby już w pomidorach! 
I jeszcze uwaga na pieszych, bo środkiem wyjazdu można 
iść spacerowym krokiem i można wypuścić z ręki wózek, 
a on z górki sruuuuu i nagle bum w auto, ale to nic, bo 
można to zbyć sztucznym uśmiechem. Ale najlepiej to 
ustąpić najpierw temu, co zablokował podjazd dla dostawy 
towarów. Bo bez tego nie będziemy mieli okazji spotkać 
się kolejny raz w sklepie. Udanych zakupów! 

Monika Pudykiewicz

OD 8 LAT Z NAMI! 

Ciekawostka: we wrześniu minęło osiem lat współpracy 
miesięcznika samorządowego „TWG Kurier” z drukarnią 
FOTOIDRUK w Kaletach. Co miesiąc projekt wydania 
trafia do drukarni w sąsiedniej gminie, gdzie nabiera 
„fizycznych” kształtów. Zdjęcia z wydruku jednego z wydań 
znajdziecie na naszej stronie twg-kurier.pl w zakładce 
„galeria”.  

Drukarnia ma wieloletnie doświadczenie i dziś oferuje
pełną gamę produktów: wizytówki, ulotki, plakaty, teczki 
reklamowe, papiery firmowe, katalogi, kalendarze, 
produkty można zamówić w wersji eko. – Mamy głowy 
pełne pomysłów, działamy prężnie, ciągle przygotowujemy 
nowości dla naszych Klientów – mówią właściciele firmy.  
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KURIER KULTURALNIE 
MAŁA KSIĄŻKA  
– WIELKI CZŁOWIEK  
Miłość do książek to prezent na całe życie – właśnie taki 
dar chce przekazać przedszkolakom Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tworogu. Ruszył projekt „Mała Książka –
Wielki Człowiek”. W ramach kampanii Instytutu Książki 
każdy przedszkolak, który odwiedzi bibliotekę otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. W jej skład wchodzi 
książka „Pierwsze czytanki dla…” oraz Karta Małego 
Czytelnika, na której dzieci będą zbierać specjalne naklejki 
wymienne na gadżety.  

Projekt ma na celu przede wszystkim kształtowanie 
przywiązania do instytucji kultury jaką jest biblioteka. 
Pamiętajcie, że regularne odwiedzanie biblioteki uczy 
dziecko samodzielności, pozwala podejmować pierwsze 
własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na całe 
życie nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Wyprawki 
czytelnicze już czekają na małych czytelników w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu oraz filii w Połomi. 
Przypominamy, że trwa remont filii w Boruszowicach, 
w związku z tym przedszkolaków z Boruszowic i Hanuska 
zapraszamy do centrali w Tworogu lub do filii w Połomi.  

PĘDZLEM PO KSIĄŻCE  

Po nawiązaniu współpracy z pisarką Magdaleną 
Ojrzyńską, Jolanta Warzecha – plastyczka i ilustratorka 
książek z Tworoga – otrzymała kolejną propozycję.  

Tym razem została poproszona o stworzenie ilustracji do 
drugiego tomu książki dla młodzieży „Emma wchodzi do 
Lasu. Błękitny Wąwóz i Jezioro Czasu”. Autorka publikacji 
Dora Rosłońska zaprosiła Jolantę Warzechę do 
współpracy po tym, jak zauważyła jej prace na 
Instagramie. – Propozycja stworzenia ilustracji była dla 
mnie inspirującym wyzwaniem i niezwykłą przygodą. 
Cieszę się, że książki (I i II część) są już w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu. Zapraszam i dużych, 
i małych do lektury. To naprawdę ciekawa opowieść –
mówi Jolanta Warzecha. Książka opowiada o przygodach 
dziesięcioletniej Emmy, która walczy z mrocznym 
bibliotekarzem dusz Murkanem i wpada w pułapkę 
wiedźmy z Błękitnego Wąwozu… Jest to kontynuacja 
książki „Emma wchodzi do lasu. Początek i  święto Anuka”. 

 

GRAFIK GOTOWY 

Nowy grafik zajęć stałych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu jest już gotowy. Instruktorzy wciąż 
czekają na chętnych, a oferta jest naprawdę obszerna. 
Można się było o tym przekonać w niedzielę  
4 października podczas Dnia Otwartego. Instruktorzy 
prezentowali swoje zajęcia i zachęcali do zapisów. 

Akademia Sportu "DESHI" (zdj. powyżej) przybyła  
z pokazem Kyokushin Kenbukai Karate. Następnie 
zobaczyliśmy próbkę umiejętności akrobatycznych oraz 
wyczyny skocznych „żabek” pod kierunkiem Patrycji 
Jaruszowiec, która zachęcała do zajęć fitness.  

Równolegle trwały pokazy warsztatów plastycznych 
„Zabawa w artystę” (zdj. poniżej), robotyki (Smart Planeta i 
Młody Konstruktor), zajęć z tkania makram (nowość!) oraz 
lekcji języka angielskiego. Dodatkowo Gminna Biblioteka 
publiczna w Tworogu promowała projekt „Mała Książka – 
Wielki Człowiek”, a policjanci z Tworoga przypominali 
zasady bezpiecznego poruszania się pieszych. 

Nie lada atrakcją dla najmłodszych okazało się 
przedstawienie „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce” 
opowiadające o przygodzie Matyldy i Beniamina, którzy 
podróżują do świata baśni i czarów oraz pokaz 
szczudlarza. Popołudnie zakończyła biesiada z zespołem 
"Przerwa na kawę".  Grafik zajęć wraz z numerami telefonu 
do instruktorów publikujemy na str. 2   
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Przypominamy, że na co dzień plastyczka pracuje  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Prowadzi tam 
cieszące się niesłabnąca popularnością warsztaty 
plastyczne „Zabawa w artystę”. Powyżej jedna z ilustracji 
(foto. Jolanta Warzecha).  

O LEŚNEJ OSADZIE FOX I 
RODZINIE TOMCZYK Z HANUSKA  

W pobliskiej leśnej osadzie, leżącej na północnym krańcu 
parafii Wielowieś przy drodze do Lublińca, pod koniec  
XVII wieku osiedlił się wolny kmieć, nie podlegający 
powszechnie panującym pańszczyźnianym prawom  
i obowiązkom, o nazwisku Fox. Był on drwalem na miejscu 
nazywanym siągorzem. Pod jego nadzorem i z jego 
bezpośrednim udziałem wypalano węgiel drzewny dla 
pobliskich kuźnic. Leśnych robotników wypalających w tak 
zwanych mielerzach węgiel drzewny i wytwarzających 
smołę oraz potaż na Górnym Śląsku nazywano kurzokami, 
a smolorzami lub smoluchami nazywano robotników 
uzyskujących smołę powstałą w trakcie wypalania drewna.   

Chrzest Anny Fox, córki leśnego osadnika niemieckiego 
pochodzenia, siągorza i kurzoka, odnotowano  
w wielowiejskiej metryce chrztów pod datą 25.1.1641. 
Metrykę założył ówczesny proboszcz Simon Polonides, 
który nazywał siebie też Szymonem Polaczkiem, o czym 
dowiadujemy się z lektury „Ze wspólnego sztambucha” 
księdza Henryka Gawełczyka z Kota, w jego pierwotnej 
wersji, wydanej „na bibułach”. W dopisku na „bibułach” 
ksiądz proboszcz Henryk zaznacza, że Anna Fox była 
pierwszym dzieckiem niemieckiego pochodzenia, jakie 
ochrzczono i zapisano w 1641 roku, w parafii Wiela Wieś, 
od czasu założenia tam ksiąg metrykalnych. 
 
 

Sięgając do urbarza miasta Lubliniec z 1640 roku 
dowiadujemy się, że w czasie wojny 30-letniej nastąpił 
upadek kuźnic żelaza nad Malapaną, należących 
wcześniej do samodzielnych kuźników, mających status 
wolnych kmieci. Ich kuźnice przejmowali sukcesywnie 
bogaci feudałowie, mający na względzie niemałe dochody, 
jakie przynosiły warsztaty kuźnicze. Jednymi z pierwszych 
feudałów, którzy przejęli kuźnice nad Malapaną byli 
Gaszynowie (von Gaschin) z Woźnik. Po nich kuźnice te 
należały do Frankenbecków i Puckerów z Lubszy. 
Nazwiska tych ostatnich można było spotkać jako 
właścicieli nowoczesnych hut żelaza, gdy powstawały 
nowe Wielkie Piece między innymi na Bruśku i w Kokotku, 
gdyż prężny Kokotek wchłonął przysiółek i hutę w Pustej 
Kuźnicy, która na mapach w wersji niemieckiej, zwana była 
Wustenhammer. 

W lublinieckim urbarzu z 1640 roku, wymieniony jest 
włościanin Tomczyk z Lubecka, który mógł być przodkiem 
Mikołaja Tomczyka, nadzorcy Wielich Pieców 
w Zborowskiem, w parafii Lubecko (… -1785/6), na 
Hanusku-Brynku (1786-1819) i na Kokotku (1819-1827). 
Przijocielem Mikołaja Tomczyka był Christian Temmler 
(1739-1819), nadzorca i mistrz Wielego Pieca na Kokotku 
oraz chrzestny jego syna Jana Baptysty (1787-1867). 
Osiemdziesięcioletni wówczas Temmler, swojego następcę 
na nadzorcę Wielego Pieca, zarekomendował Mikołaja 
Tomczyka, któremu w 1818 roku na Hanusku zmarła żona 
Magdalena, a wcześniej w 1787 roku, utopił się jego 
pierworodny syn Laurentz, w przikopie przy stawie 
kuźniczym, o czym świadczy kapliczka na moście, przy 
hanuskowym Kanarze, powstałym w 1835 roku. 

W roku 1819 Mikołaj Tomczyk przeprowadza się 
z Hanuska na Kokotek i tam przejmuje schedę po 
Temmlerze. Na stanowisku nadzorcy Wielkiego Pieca, 
pracuje prawie do śmierci w 1827 roku. Ostatnie chwile 
swojego życia spędza pod opieką córki Petronelli (1785-
1857), która z mężem Józefem Halembą (1786-1853), 
przeprowadza się również w 1827 roku, z Hanuska na 
Kokotek. Józef Halemba, podobnie jak jego synowie byli 
hutnikami i pracowali na miejscu, przy hutniczym piecu na 
różnych stanowiskach. Halemba senior był najpierw 
kuźnikiem, następnie awansował na kontrolera jakości, by 
na końcu swej kariery zawodowej, zostać mistrzem  
wielkiego pieca. Frantz (1819-1896) i Felix (1822-1858) 
Halembowie, synowie Józefa, poszli w ślady ojca 
i dziadka. Frantz został spustowym przy wielkim piecu, 
a młodszy Felix dorównał dziadkowi Mikołajowi i został 
nadzorcą hutniczego pieca na Kokotku. 

O następcach Mikołaja Tomczyka i Józefa Halemby, 
rodziny Fox, jak do tej pory niewiele wiadomo, więc może 
niniejsze opracowanie będzie tylko prologiem dziejów 
Pustej Kuźnicy, osady FOX, Kokotka,  Posmyku oraz 
początkiem historii innych, nie wymienionych mieszkańców 
znad Malapany, od połowy XIX wieku, po współczesne, 
ciekawe czasy. 

Opracował: Kuźnik z Klepki w 2019 roku 
E-mail: bercik.opara@gmail.com 

Zapraszam do lektury internetowego bloga 
pt. „Z Cleywerku na Hanusek” 

 



11 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

PRZEDSZKOLAKI Z SERCEM 

Grupa Dinusie z Gminnego Przedszkola w Tworogu wzięła 
udział w podsumowaniu akcji charytatywnej „Nakrętka”. 
Dzieci wybrały się pod budynek OSP w Tworogu i wrzuciły 
do „Serca dobroci” zebrane nakrętki. 

My także, korzystając z jeszcze pięknej letniej pogody, 
wspólnie czytaliśmy to wielkie polskie dzieło. Uczniowie 
zapoznali się także z okolicznościami powstania utworu, 
a klasa 8 B zrealizowała nieco żartobliwy filmik 
prezentujący najbardziej znaną scenę z „Balladyny” – czyli 
przybycie do chaty Wdowy Kirkora i malinowy konkurs, 
w wyniku którego ginie Alina.  Okolicznościowa pieczęć, 
którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP,  stanowić 
zaś będzie niezwykłą pamiątkę z tego wydarzenia. 

Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk 
– szkolne koordynatorki

W BORUSZOWICACH 

Dzisiaj czytamy fragmenty tragedii Juliusza Słowackiego 
ubranej w kostium legendarny, a tekst jakże jest aktualny. 
Mówi tak wiele o ludzkiej naturze i o tym do jakich 
zgubnych konsekwencji prowadzi niewłaściwie obrany cel. 
Dla mnie Balladyna to jeden z ważniejszych tekstów 
w polskiej literaturze właśnie przez swoją symbolikę 
i ponadczasowość – tymi słowami dyrektor ZSP 
w Boruszowicach Anna Rogala-Goj zainaugurowała 
tegoroczną edycję Narodowego Czytania. W podstawówce 
w Boruszowicach akcja odbyła się 21 września. 
 NARODOWE CZYTANIE  

W TWOROGU  I BRYNKU 

Od kilku już lat Szkoła Podstawowa w Tworogu przyłącza 
się do akcji Narodowe Czytanie, organizowanej przez 
Prezydenta RP. W tym roku – 5 września – w całym kraju 
czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. To wybitne 
dzieło polskiego romantyzmu, powstałe na emigracji  
w czasie gorących dyskusji na temat przyczyn klęski 
powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem 
narodu do dziś jest chętnie czytane i omawiane. Osadzona 
na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – 
Balladynie i Alinie ukazuje funkcjonowanie na świecie 
dobra i zła oraz stanowi doskonałą analizę ludzkich 
czynów i postaw. 

Część inauguracyjna miała miejsce w sali gimnastycznej
w obecności klasy 7 i 8. Pani Dyrektor wprowadziła 
wszystkich w klimat dramatu, odczytując fragmenty lektury. 
Uczniowie wszystkich klas mieli okazję poznać wybrane 
wątki „Balladyny”, czytając fragmenty w swoich klasach. 
Dla uczniów klasy 8 dramat stał się pretekstem do zabawy 
w teatr.  

Grupa uczniów pod kierunkiem nauczycieli stworzyła 
teatralną interpretację fragmentu utworu (akt I scena 3), 
w którym to  Kirkor przybywa do chaty Wdowy. Fragment 
sztuki został nagrany w postaci krótkiego filmu 
i wyświetlony we wszystkich klasach. Wzbudził wielkie 
zainteresowanie wśród uczniów, nawet tych najmłodszych.
Film możecie zobaczyć na fanpage’u szkoły.  

Ewa Jaruszowic 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Nowy MAN TGM 13.290 z 2020 wyposażony jest 
w zbiornik wody 3500 litrów, wydajność autopompy 2900 
litrów na minutę, sprzęt burzący, piłę do drewna i stali, 
sorbent, torbę medyczną, deskę ortopedyczną, sprzęt 
ratownictwa technicznego typu kombi firmy Holmatro, 
prądownice, agregat prądotwórczy, pompę pływającą, 
szybkie natarcie, pompę szlamową oraz maszt 
oświetleniowy, wyciągarkę i aparaty ochrony dróg 
oddechowych oraz węże ssawne.  
 
Samochód jest nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony 
a strażacy przygotowani do ratowania zdrowia i życia. 
Czego potwierdzeniem jest recertyfikacja uprawnień do 
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
W odnowieniu uprawnień udział wzięli druhny i druhowie 
z wszystkich jednostek OSP w Gminie Tworóg. Warsztaty 
szkoleniowe odbyły się w dniach 29-30 sierpnia w budynku 
OSP Świniowice, gdyż jako jedyni dysponują odpowiednio 
dużą salą. Obecnie sala jest remontowana, już niedługo 
będziemy mogli podziwiać jej nowy elegancki wygląd. Jak 
informuje sołtys Świniowic Patrycja Skowronek remont 
powinien zakończyć się za około dwa miesiące. Cała 
inwestycja finansowana jest ze środków sołeckich. 

ULICA POLNA DO REMONTU 

O złym stanie drogi mieszkańcy Kotów mówili od wielu lat. 
Skarżyli się na złą nawierzchnię i kłopoty po ulewnych 
deszczach. Droga była regularnie zalewana, a stojąca 
woda utrudniała przejazd samochodów i przejście 
pieszych. Na szczęście widać już finał tych kłopotów.  

NOWY WÓZ STRAŻACKI  
W OSP ŚWINIOWICE 
 
Starania o zakup nowego wozu strażackiego dla  
OSP Świniowice trwały dwa lata. Naczelnik jednostki 
OSP Świniowice dh Łukasz Wieczorek 5 czerwca 
odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy promesę 
na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
(zdj. poniżej). Wydarzenie miało miejsce podczas 
oficjalnego otwarcia nowej strażnicy Komendy 
Miejskiej PSP w Bytomiu. W niecałe dwa miesiące od 
tego wydarzenia – 1 sierpnia nowy wóz został 
uroczyście przywitany przez mieszkańców wsi.  
 
– Bardzo cieszymy się z nowego wozu – komentuje  
z uśmiechem dh Łukasz Wieczorek, naczelnik jednostki 
OSP Świniowice. – Do tej pory do akcji wyjeżdżaliśmy 
Mercedesem z 1979 roku, który otrzymaliśmy od druhów  
z OSP Tworóg. Ten 41-letni samochód był już mocno 
wyeksploatowany i nie mieścił się w nim sprzęt, który 
posiadamy. Teraz już tego problemu nie mamy. W nowym 
wozie jest wszystko, co jest nam potrzebne do ratowania 
zdrowia i życia. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które pomogły w realizacji tego celu, za pomoc, 
zaangażowanie oraz życzliwość – dodaje. Stary wóz trafił  
z powrotem w ręce strażaków z OSP Tworóg, którzy darzą 
go sentymentem. Koszt nowego wozu ratowniczo-
gaśniczego marki MAN wyniósł 790 tysięcy złotych,  
z czego 210 tysięcy złotych to dotacja z Gminy Tworóg,  
21 tysięcy to wkład własny strażaków i pieniędzy 
pozyskanych od sponsorów. Pozostałe środki na zakup 
pochodziły z KSRG (Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy) – 240 tysięcy, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach – 250 tysięcy, a także z Urzędu 
Marszałkowskiego – 70 tysięcy. Niezastąpiona była przy 
tym pomoc i zaangażowanie wielu osób. Nowy samochód 
usprawni pracę strażaków oraz zwiększy gwarancję 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

1 września wójt Eugeniusz Gwóźdź podpisał umowę 
z wykonawcą przebudowy ul. Polnej w Kotach – z firmą 
Hucz Sp. z o.o. z Boronowa. W ramach umowy zostanie 
wykonane odwodnienie oraz położona nawierzchnia 
z kostki brukowej na całym obcinku ulicy będącym 
własnością gminy. Koszt zadania wynosi 295.304,37 zł 
brutto i jest finansowany w całości ze środków 
budżetowych Gminy Tworóg. Ze względu na fakt, że gmina 
nie jest właścicielem całej drogi, fragment 
z nieuregulowanym stanem własnościowym będzie musiał 
poczekać. Jak podkreśla wójt, Eugeniusz Gwóźdź gmina 
może inwestować tylko tam, gdzie posiada tytuł prawny. 
Remont ma potrwać do końca roku. 
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BORUSZOWICE-HANUSEK  
Z INICJATYWĄ  
Skwer przy ul. Składowej w Boruszowicach jest już 
gotowy. Sołectwo otrzymało 7 200 zł na renowację 
fragmentu zieleni na terenie Kolonii Fabrycznej w ramach 
konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka”. 
Dofinansowanie przeznaczono na montaż lampy solarnej, 
ławek, roślin, koszy na śmieci. Powstał urokliwy zakątek 
zachęcający do odpoczynku w cieniu drzew.  

zawodowego, identyfikacja najbardziej aktywnych 
mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz 
społeczności. Konkurs skierowany jest do wszystkich 
sołectw, które w latach 2010-2019 realizowały projekty 
finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach 
funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił 
wkład własny. 

ŚMIECI NA POSESJI – 
POSTĘPOWANIE W TOKU 

Nie lada niespodziankę zastała na swojej działce 
mieszkanka gminy Tworóg! Stare, zniszczone szafki, 
kanapy i sterta śmieci pochodzących zapewne z jakiegoś 
remontu. Wszystko wskazuje na to, że ktoś postanowił 
zaoszczędzić na śmieciach i zamiast do PSZOK-u odpady 
poremontowe trafiły na prywatną działkę. Sprawa została 
zgłoszona na policję, postępowanie jest w toku.  

Policja ostrzega i przypomina, że za wyrzucanie i wywóz 
śmieci na czyjeś prywatne posesje, pola czy lasy jest 
karalne i zabronione. – Mieszkańcy prywatnych posesji 
coraz częściej posiadają monitoringi. Fotopułapki 
montowane są również w lasach – informuje dzielnicowy
asp. Maciej Bobola.– Pozostawianie odpadów w lesie jest 
ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne 
i karane. Osoby będące świadkami w wyrzucania odpadów 
w niedozwolonych miejscach powinny poinformować 
o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji. O ile to 
możliwe należy zapisać jak najwięcej informacji 
identyfikujących sprawce, jak chociażby rejestracja 
samochodu. Pomocne może być również precyzyjne 
podanie godziny i miejsca zdarzenia – mówi policjant.  

Takich zakątków w Boruszowicach i Hanusku jest coraz 
więcej. Do najbardziej spektakularnych przemian ostatnich 
lat z pewnością należy Rewitalizacja stawu wraz ze 
skwerem w Boruszowicach. Powstał minipark 
skoncentrowany wokół malowniczego stawu, wokół 
którego znajdują się ławki, zadbane krzewy, drzewka,  
a nawet siłownia zewnętrzna. Skwer powstawał etapami 
przez 2 lata. Był gotowy przed dożynkami w 2017 r. 
Odnowienie stawu oraz uporządkowanie graniczącego  
z nim terenu polegało na zagospodarowaniu działki przy 
zbiegu ulicy Szkolnej i Łączności w Boruszowicach.  
W 2016 r. uporządkowano teren w okolicy stawu oraz 
zamontowano siłownię napowietrzną oraz kilka ławek.  
W 2017 r. wyczyszczono zaniedbany staw, a obrzeże 
wyłożono kamieniem ozdobnym. Zasadzono również 
drzewa i krzewy. Przy udziale mieszkańców i sponsorów 
wykonano kładki umożliwiające swobodne 
przemieszczenie się wokół stawu. Kolejnym etapem było 
zarybienie stawu. W 2018 r. inwestycja została 
nagrodzona w konkursie „Piękna wieś województwa 
śląskiego”. W tym roku po raz kolejny zauważono  
i doceniono metamorfozę.  

4 września sołtys Marian Łuczak w towarzystwie wójta 
Eugeniusza Gwoździa i wicewójta Łukasza Zioba odebrał 
czek w wysokości 1000 zł. To nagroda jaką zdobyło 
sołectwo w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”. Konkurs jest organizowany 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą  
w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw 
pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta 
Sołecka”.  

Celem konkursu jest promocja idei funduszu sołeckiego, 
aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, 
promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno- 

Kodeks wykroczeń Art., 150. § 1. Kto uszkadza nienależący do niego 
ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew 
owocowy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 

złotych. § 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. § 3.  
W razie popełnienia wykroczenia orzeka się nawiązkę do wysokości  

1500 złotych. Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również 
art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego 
grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega 

karze grzywny do 1000 złotych”. Pozostawienie odpadów w 
niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję i podlega karze 

grzywny z art. 75 Kodeksu Wykroczeń do 500 złotych. 
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SEGREGACJA  
– PRAWNY OBOWIĄZEK 

Europejczycy produkują rocznie miliony ton odpadów 
z tworzyw sztucznych. Mniej niż trzydzieści procent 
tych śmieci trafia do recyklingu. Reszta staje się 
trucizną dla środowiska, a my tracimy w ten sposób 
wiele wartościowych zasobów, ważnych z punkty 
widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Do tematu segregacji i recyklingu wracamy na prośbę 
mieszkanki gminy, która w liście do redakcji mówi o swoim 
zaniepokojeniu sytuacją: Każdy z nas chciałby żyć  
w czystym, nieskażonym środowisku, ale od samego 
chcenia niewiele się zmieni. (…) Może Państwo mogliby 
nam przypomnieć co, gdzie i na jakich zasadach możemy 
odstawić w ZUK-u, komu i za ile przysługuje wynajęcie 
kontenera na odpady oraz czy w naszej okolicy istnieją 
jeszcze jakieś punkty skupu surowców wtórnych (…) Myślę 
też, że aż się prosi, żeby na cmentarzu komunalnym 
postawić dodatkowe kubły, pozwalające na segregacje 
odpadów, choćby na szkło i plastik (…) Jedna sprawa, 
która wymaga, jak sądzę rozwiązania na wyższym 
szczeblu niż gmina, to automaty do zwrotu  butelek. 
Wystarczy pojechać do Czech, Austrii czy Niemiec:  
w każdym większym sklepie automat rozpoznaje butelki 
zwrotne i wydaje paragon do zrealizowania w danym 
sklepie – czytamy w liście.  

Każda gmina na swoim terenie jest zobowiązana 
zorganizować system zbiórki odpadów komunalnych.  
W gminie Tworóg system ten opiera się na odbieraniu 
odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Bezpośrednio z nieruchomości, czyli  „u źródła”, odbierane 
są:  zmieszane odpady komunalne (pojemniki i worki), 
żużle i popioły paleniskowe (pojemniki), papier, szkło, 
plastik, odpady biodegradowalne (worki), raz w roku jest 
możliwość zamówienia odbioru odpadów 
wielkogabarytowych z posesji. W PSZOK-u bezpłatnie są 
przyjmowane następujące odpady: papier, szkło, plastik, 
odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, chemikalia oraz opony (do 4 szt./rok). Odpady 
budowlane nie są objęte darmowym odbiorem, a pozbycie 
się ich jest zapewnione za odpłatnością. Szczególne 
odpady budowlane tj.: papa, wełna mineralna, styropian 
itp. ZUK realizuje w miarę posiadanych możliwości 
technicznych i formalnych za odpłatnością. Szczegółowy 
cennik usług jest podany na stronie internetowej ZUK-u. – 
Ze względu na sytuację rynkową w obecnej chwili punkty 
skupu znajdują się w trudnym położeniu, gdyż za 
przyjmowanie odpadów „surowcowych” niejednokrotnie 
musiałyby pobierać od mieszkańców opłaty, a nie płacić im 
za dostarczone surowce. Sytuacja ta nie dotyczy na chwilę 
obecną kilku rodzajów odpadów tj.: złom stalowy lub złom 
metali kolorowych, na które zapotrzebowanie rynku jest 
większe i skupy mogą oferować zapłatę za ich 
dostarczenie. Surowce w obecnym czasie nabierają 
wartości dopiero po ich wysortowaniu, oczyszczeniu  
i przygotowaniu do recyklingu, lecz żeby przejść tą 
ścieżkę, to należy włożyć sporo pracy i kosztów 
 

niejednokrotnie przewyższających cenę surowca –
wyjaśnia Józef Krain, Kierownik Działu Technicznego
Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu. Prawo
europejskie i krajowe obliguje nas do ograniczenia 
odpadów trafiających na składowiska i sprawnego 
wydzielenia z tego strumienia odpadów możliwych do 
ponownego użytku. Do 5 stycznia 2023 roku Polska jest 
zobligowana dyrektywami unijnymi do wprowadzenia 
systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów 
(ROP). Nakłada ona na producentów odpowiedzialność za 
opakowania, które wprowadzają na rynek. Równolegle 
pojawia się coraz więcej głosów za szybkim 
wprowadzeniem systemu kaucyjnego, którego 
skuteczność przetestowali nasi  europejscy sąsiedzi. –
Wniosek zatem jest taki, że pomimo niekorzystnych 
warunków ekonomicznych segregacja odpadów jest 
niezbędna. W mojej ocenie system kaucyjny jest 
pożądany, lecz nie pozbawiony wad i kosztów, natomiast 
dla środowiska zbawienny, bo znacząco ogranicza 
porzucanie opakowań w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych – mówi Józef Krain.  

Odpady powstające na cmentarzach to specyficzna grupa 
odpadów, z których niełatwo jest wyodrębnić jednorodne 
surowce. Większość zniczy jest zanieczyszczona 
woskiem, nie nadają się więc do recyklingu, ani do 
biodegradacji. – W okresie Święta Zmarłych ZUK 
wyposaża cmentarze w dodatkowe pojemniki 
przeznaczone na znicze szklane, lecz pojemniki te 
zapełniane są np. zniczami z tworzyw sztucznych lub 
zniczami z pozostałością wosku, co powoduje, że odpady 
nie nadają się do przeróbki. Podobnie ma się sprawa 
kwiatów, wieńców itp., które pozornie mogą ulegać 
biodegradacji, lecz ze względu na dużą zawartość tworzyw 
sztucznych i metali również nie nadają się do 
przetworzenia w kompostowni. Warto zatem zastanowić 
się, czy nasze dowody pamięci o bliskich zmarłych 
składane na ich grobach znajdą w przyszłości swoje 
„drugie życie” lub przejdą naturalną biodegradację – mówi 
pracownik ZUK-u. Podsumowując, segregacja jest naszym 
obowiązkiem, obliguje nas do tego polskie i europejskie 
prawo. Recykling natomiast należy traktować jak strategię 
mającą doprowadzić do zbudowania efektywnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to bowiem sposób 
na utrzymanie zaśmiecenia planety na kontrolowalnym 
poziomie.  

Przydatne informacje oraz znajdziecie na stronach:  
tworog.pl/odpady-komunalne i  zuktworog.pl 

 
 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular 
economy) jest koncepcją gospodarczą, w której 
produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać 
w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe,  
a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej 
zminimalizowane. W gospodarce linearnej śmieci są 
ostatnim etapem cyklu „życia”. Obieg zamknięty 
zakłada ich ponowne użycie. Koncepcja uwzględnia 
wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od 
jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, 
zbieranie odpadów oraz ich ponowne 
zagospodarowanie.  
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MINI GOLF W BRYNKU  

Na terenie przyległym do Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” w Brynku pojawia się coraz więcej elementów. 
Obok obszernej siłowni zewnętrznej zamontowano plac 
zabaw dla dzieci oraz boisko do mini golfa. 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy 
„GoRacket” z siedzibą w Tworogu uzyskało 
dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 
2014 – 2020 dla operacji „Budowa boiska do mini golfa 
oraz placu zabaw w sołectwie Brynek”. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 115.334,96 zł, a dofinansowanie uzyskane 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
opiewa na kwotę 102.186,00 zł. Obiekt powstał w pobliżu 
ulicy Kolejowej. Teren jest i ma zachęcać do sportu  
i rekreacji na świeżym powietrzu.  
Zdjęcia na www.twg-kurier.pl  

NAJLEPSI!  
Oto mistrzowska dwójka miłośników akrobacji na 
deskorolce longboard. 19 września w Dąbrowie Górniczej 
nad Pogorią mieszkańcy gminy Mikołaj Warzecha 
i Mateusz Swoboda wzięli udział w 10 edycji kultowego 
wydarzenia – Longboard Running X. Młodzi sportowcy 
wrócili z zawodów z nie lada osiągnięciami. W konkurencji 
„GAME OF S.K.A.T.E.” Mikołaj zajął I miejsce, a Mateusz 
III. Rywalizacja „HIPPE JUMP” przyniosła Mateuszowi 
II miejsce, a Mikołajowi III, z kolei w wyzwaniu „8 PUSH” 
niezwyciężonym okazał się Mateusz. Ogromne gratulacje!  
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 TWG KURIER – SKRÓT WYDARZEŃ  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Strażacy z OSP Świniowice z dumą korzystają już z nowego wozu 
ratowniczo-gaśniczego marki MAN. O zakupie przeczytacie  

w „Na bieżąco”.  

Foto. Bertold Kubitza jest przewodniczącym DFK w Tworogu od 17 lat. 
Na zdjęciu prezentuje kronikę Mniejszości Niemieckiej z Tworogu 

dokumentującą najważniejsze wydarzenia. O historii Koła przeczytacie na 
str. 5. Z okazji jubileuszu istnienia organizacji Bertold Kubitza 

opracował broszurę, w której przedstawia historię Koła i podjęte 

inicjatywy. Pamiątkową książkę można bezpłatnie odebrać  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu  

(do wyczerpania zapasów).  

Foto. Boruszowice znów nagrodzone. Na zdj. sołtys, wójt i wicewójt 
podczas odbioru czeku o wartości 1 tys. zł. O wsi, która pięknieje  

na naszych oczach przeczytacie na str. 13 


