
TWG KURIER 
Poniedziałek, 1 kwietnia 2021 
Nr 148 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

WIELKANOCNY PREZENT 

Szukajcie „zajączka” – w tym 
wydaniu prezent! Kartka świąteczna 
zaprojektowana przez „Małych 
artystów”.  

śyczymy Wam słonecznych, 
spokojnych i zdrowych Świąt. 

TRADYCJE 
WIELKANOCNE  

Święto świętem, jednak wiosenne 
porządki to coś więcej niŜ tylko 
przygotowanie domu do 
Wielkanocy. W zwyczaju tym 
moŜna doszukać się szczególnej 
symboliki, jaką jest wymiatanie zimy 
z domu razem ze złem i chorobami. 

Co jeszcze robimy przed 
Wielkanocą? O tym na str. 6. 

TO JUś WIOSNA! 
KWITNĄ ŚMIECI! 

JakŜe piękny jest świat wiosną! 
Rozkwitają papierki na poboczach 
dróg. Plastikowe butelki niczym 
młode sadzonki sosenek wyciągają 
swoje plastikowe szyje w górę ku 
słońcu… 

Co nas draŜni, gdy śnieg topnieje?  
Przeczytajcie na str. 7.  

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 

WEJDŹ NA EKOMUZEA.PL 

Wejdź na nową stronę www.ekomuzea.pl i wygraj bon o wartości 300 zł! Szczegóły konkursu na str. 4. 



3 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

HOBBYSTA …………………………………….……......str.4 

– Marka Lokalna na bis! 
– Wejdź na ekomuzea.pl 
– Szukają młodych piłkarzy 
– Hiperpoliglota inspiruje i motywuje 

POD LUPĄ …………………….…………….……….…str.6 

– Tradycje wielkanocne na Śląsku  
– To już wiosna! Kwitną śmieci! 

KULTURALNIE ..…………..….……………..…..…….str.8 

– Tworóg na kartach Atlasu „Kriges-Carte Von 
Schlesien’’ (Część II) 
– Wspomnienie starej szkoły w Brynku 
– Brawo! 
– Sukces filmowy 
– Ale jaja! 
– Gdzieś w Tworogu, tuż pod lasem… 

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

– Nowoczesna, ekologiczna i bardzo potrzebna 
– Niebywały sukces ucznia z Boruszowic 
– Druga młodość wozu strażackiego 
– List do redakcji 
– Telefon do redakcji  
– Powszechny spis ludności 
– Dla naszych maluszków 
– Marzenia się spełniają 

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. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 

MARKA LOKALNA NA BIS! 
Ruszyła druga edycja konkursu na „Markę Lokalną”. 
Konkurs ogłosiło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach projektu 
współpracy „Marka Lokalna na BIS”. Co to dla Was 
oznacza? Jeżeli jesteście rękodzielnikami, tworzycie 
unikatowe w skali regionu produkty i uważacie, że Wasze 
wyroby zasługują na uwagę, możecie się zgłosić do 
konkursu.  

Konkurs obejmuje 4 kategorie: produkt spożywczy, 
sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło, produkt 
turystyczny/rekreacyjny. Do udziału w konkursie „Marka 
Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, 
profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające 
produkty na terenie wymienionych LGD. Regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: 
lesnakrainalgd.pl 

Zapraszamy do udziału. Do wygrania wiele atrakcyjnych 
nagród (m.in. oznakowanie produktu/usługi Znakiem 
Promocyjnym „Marka Lokalna”, szkolenia, sesja zdjęciowa 
produktowa, promocja w mediach, prezentacja produktu na 
targach i wydarzeniach organizowanych przez LGD).  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie 
i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD 
Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 
30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego). 

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2018 r. 
Wyłoniono wówczas 29 laureatów w trzech kategoriach: 
produkt spożywczy, dziedzictwo kulturowe 
i sztuka/rękodzieło/rzemiosło. Wśród laureatów znaleźli się 
producenci z gminy Tworóg: połomskie sery zagrodowe 
(zwycięzca konkursu w kategorii Produkt spożywczy), 
chleb mieszany pszenno-żytni z Tworoga oraz Domowe 
Wypieki Matki i Natki z Połomii (laureaci konkursu 
w kategorii Produkt spożywczy). Ponadto laureatem 
w kategorii sztuka/rękodzieło/rzemiosło zostały breloczki 
filcowe z Kotów w kształcie kluski śląskiej. 

WEJDŹ NA EKOMUZEA.PL 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Miejsca warte 
odwiedzenia na terenie Stowarzyszenia LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” wszystkich mieszkańców 
z obszaru LGD. Celem konkursu jest poszerzenie bazy 
ciekawych i atrakcyjnych miejsc naszego regionu 
znajdującej się na stronie www.ekomuzea.pl. 
 
Co należy zrobić? 

1. Wejdź na stronę: www.ekomuzea.pl  i upewnij się, 
że miejsce, które chcesz opisać nie znajduje się już 
w bazie. 

2. Opisz i zrób zdjęcie wybranego przez Ciebie miejsca 
(opis na około 500 znaków). 

3. Pobierz i wypełnij Kartę zgłoszeniową do konkursu ze 
strony: www.lesnakrainalgd.pl  i wraz z załącznikami 
wyślij na adres mailowy: mail biuro@lesnakrainalgd.pl
lub m.morcinek@lesnakrainalgd.pl. 

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi drukami należy 
przesłać elektronicznie w terminie do 09.04.2021 r. 
(decyduje data wpływu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w dniu 23.04.2021 r. 

Nagrody dla laureatów: 300 zł. w formie karty 
podarunkowej do sklepu z akcesoriami turystycznymi  

i sportowymi MARTES SPORT. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

SZUKAJĄ MŁODYCH PIŁKARZY 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej  
w gminie Tworóg prowadzi wiosenny nabór. Klub 
zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy i nie tylko do 
wzięcia udziału w zajęciach treningowych. Szczegóły pod 
nr tel. 506 147 340 oraz na fanpage’u Klubu. 

R            E            K            L            A            M            A 

Jak on to zrobił pytali uczniowie? Według Pana Szymona  
podczas nauki języka trzeba się nim otaczać z wszystkich 
stron. Filmy, bajki, słuchanie piosenek – to bardzo 
pomaga. Należy również próbować jak najwięcej mówić 
w tym języku. Słówek dobrze jest się uczyć w całych 
zdaniach. Spotkanie zorganizowało Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
z oddziałem w Katowicach i było niezwykle inspirujące. 
Nawet Pani Nierychło się wreszcie zmotywuje i zacznie się 
uczyć angielskiego.  

Grażyna Nierychło

HIPERPOLIGLOTA INSPIRUJE  
I MOTYWUJE 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
mieli ostatnio niesamowitą okazję spotkać się  online 
z hiperpoliglotą. Kto to taki?  

To osoba, która biegle zna co najmniej 8 języków obcych. 
Szymon Kasperek, bo o nim mowa, zna 14 języków 
obcych biegle i uczy się kolejnych. Zaczęło się  
w dzieciństwie od namiętnego oglądania bajek w telewizji 
czeskiej i rozmów w rodzinie w języku niemieckim. 
Trzecim językiem, który opanował był włoski. Oglądając 
film w tym języku, tak mu się spodobał, że zaczął szukać  
każdej okazji, aby mieć z nim kontakt. 

Pan Szymon pochodzi z Katowic, jest obecnie 
nauczycielem w szkole podstawowej. Zna  angielski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, francuski, 
niderlandzki, rosyjski, serbski, chorwacki, bułgarski, 
macedoński, czeski, słowacki, szwedzki i węgierski. Ten 
ostatni według Pana Szymona był najtrudniejszy do 
nauczenia się. Nie osiadł  jednak na laurach i zaczął się 
uczyć chińskiego, japońskiego i wietnamskiego. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
TRADYCJE WIELKANOCNE  
NA ŚLĄSKU 

Wielkanoc to najważniejsze, a jednoczenie najstarsze 
(sięgające swoją genezą czasów apostolskich) święto 
chrześcijańskie. Na Śląsku tradycje wielkanocne są 
wyjątkowo rozbudowane i obchodzone bardzo 
uroczyście. Wiele z nich jest wciąż kultywowanych, 
inne zaś zostały już zapomniane lub są jedynie 
częściowo obchodzone w niektórych regionach 
naszego województwa. 

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. W kościele 
odbywa się wówczas święcenie palemek wielkanocnych  
z wierzby, bukszpanu, leszczyny lub borówki. Zwyczaj ten 
symbolizuje odrodzenie się życia oraz przypomina  
o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. W niektórych 
regionach Śląska istniał zwyczaj połykania bazi  
z poświęconych palm. Wierzono, że wpływa to korzystnie 
na górne drogi oddechowe.   

Święto świętem, jednak wiosenne porządki to coś więcej 
niż tylko przygotowanie domu do Wielkanocy. W zwyczaju 
tym można doszukać się szczególnej symboliki, jaką jest 
wymiatanie zimy z domu, razem ze wszystkim złem  
i chorobami. Na Śląsku w tym okresie należało się pozbyć 
z mieszkania i jego obejścia wszelkich śmieci, brudów.  
I tak palono Pakuły (śmieci nabite na kij, oplatane 
sznurem) oraz słomę w ogniskach, zaś ze starych mioteł  
z chrustu i umoczonych w smole robiono pochodnie, które 
zapalano, a następnie biegano z nimi po podwórkach  
i polach, aby odstraszyć zło. Zwyczaj ten zwano paleniem 
żura lub paleniem skrobaczek.  

Od Wielkiego Czwartku należało zaprzestać wszelkich 
ciężkich prac w ogrodzie i na polach. W tym dniu według 
tradycji chrześcijańskiej rozpoczyna się tak zwane Triduum 
Paschalne. Wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy 
Pańskiej. Nabożeństwo kończy przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do tak zwanej ciemnicy.  
W kościele od tego czasu nie rozbrzmiewa już muzyka 
organowa, milkną dzwony (potocznie mówi się o ich 
zawiązaniu) i dzwonki, a w ważnych momentach 
uroczystości można usłyszeć już tylko dźwięk kołatek  
(klapaczek). W Wielki Piątek wiernych obowiązuje ścisły 
post, nie odprawia się mszy świętej, zamiast tego ludzie 
przychodzą na nabożeństwo drogi krzyżowej. Wieczorem 
odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej i adoracja krzyża. 
Na terenach wiejskich istniał jeszcze nie tak dawno 
zwyczaj, obmywania tuż przed wschodem słońca,  
w strumieniach twarzy, rąk oraz nóg. Wierzono, że w ten 
sposób można zapewnić sobie zdrowie i długowieczność. 
Jeśli ktoś z domowników był chory, przynoszono wodę do 
domu, aby taka osoba mogła się nią obmyć. Sam  
w młodości chodziłem po tę wodę. Pamiętam zresztą 
jeszcze jeden zwyczaj, który lata temu jako ministrant 
osobiście kultywowałem. W Wielki Piątek rano, w południe 
i wieczorem, chłopcy przy odgłosach kołatek (klapaczek) 
obchodzili kościół na znak żałoby po zdradzie Chrystusa 
przez Judasza.  

Foto. Ta kołatka ma już ponad sto lat.  
Należała do dziadka autora artykułu.  

Wielka Sobota jest dniem oczekiwania na Niedzielę 
Wielkanocną. W tym dniu od samego rana przygotowuje 
się różnego rodzaju wypieki świąteczne: mazurki, kołocze, 
babki piaskowe oraz gotuje, barwi i ozdabia jajka 
(kroszonki). Po popołudniu całe rodziny udają się do 
kościoła z pięknie przystrojonym koszyczkiem, tak zwaną 
święconką. Dawniej zwyczajowo koszyczki nakrywano 
ozdobną haftowaną serwetką oraz gałązką mirtu. 
W środku nie mogło zabraknąć: baranka (symbolizującego 
Chrystusa Zmartwychwstałego), wędliny lub szynki (na 
znak końca postu), jajka (symbolu narodzenia), chrzanu 
(mającego nam przynieść zdrowie symbolu krzepy i siły) 
oraz soli (symbolizującej oczyszczenie). W Wielką Sobotę 
najważniejszą tradycją jest adoracja krzyża i grobu
pańskiego oraz wieczorne ceremonie Wielkiej Soboty. 
Podczas święcenia ognia wierni opalają palmy poświęcone 
w Niedzielę Palmową. Niegdyś po ceremonii robiono z nich 
krzyżyki, które umieszczano w różnych miejscach 
domostw, przy zabudowaniach gospodarczych oraz na 
polach. Tych szczególnych symboli nie wolno było 
wyrzucać przez cały rok. Oprócz tego, poświęconą 
w Wielką Sobotę  wodą, święcono całe obejście, łącznie 
z oborami dla zwierząt .  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest dniem 
kończącym Wielki Post, który katolicy rozpoczynają 
wczesnym rankiem od udziału w mszy rezurekcyjnej. Po 
zakończonej mszy świętej, gospodarz udawał się na pole 
ze zrobionymi wcześniej trzema krzyżykami, które były 
zrobione z palm poświęconych w Niedzielę Palmową 
i symbolizowały trzy krzyże na Golgocie. Wbijał je 
w ziemię, aby chroniły ją od gradu, powodzi, suszy.
Tradycyjnie po powrocie z kościoła rodzina zasiada do 
uroczystego śniadania, które poprzedza się modlitwą 
i dzieleniem jajkiem. Wielka Niedziela była poświęcona 
rodzinie. Dzieci po śniadaniu tradycyjnie szukały zajączka 
(hazoka). Także dziś zwyczaj ten jest często kultywowany, 
a atrakcją dla najmłodszych jest nie tylko sam upominek, 
ale również jego szukanie. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

W  Poniedziałek Wielkanocny rodziny wyruszały  
w odwiedziny. Zazwyczaj był to dzień wizyt i śmigusa-
dyngusa. Od dawna chłopcy oblewali wówczas dziewczyny 
wodą, a w zamian otrzymywali: kolorowe jajka, kroszonki, 
słodycze, zaś pełnoletni czasami „sznapsa”. Dzięki temu 
śmigus-dyngus niejednokrotnie stawał się początkiem 
zalotów. Oblewanie wodą było niegdyś bardzo ważne dla 
dziewcząt – im bardziej była mokra, tym bardziej mogła 
być dumna, ponieważ znaczyło to, że ma powodzenie 
wśród kawalerów. 

Bernard Piecuch 

TO JUŻ WIOSNA!  
KWITNĄ ŚMIECI! 

Jakże piękny jest świat wiosną! Rozkwitają papierki na 
poboczach dróg. Plastikowe butelki niczym młode 
sadzonki sosenek wyciągają swoje plastikowe szyje  
w górę ku słońcu. A na drzewach zaczynają się 
pojawiać ogromne pąki – foliowe i łopoczące 
przyjemnie na wietrze. Tu i ówdzie uśmiecha się do 
nas „to coś” co pozostawił po sobie piesek. Pety jak 
stokrotki na letnim trawniku, bielą się w oddali.  
No cóż… Taki to obraz wiosny maluje się po bogatej  
w śnieg zimie. I w naszej gminie i w każdej innej.  
I czyja to wina pytają mieszkańcy? I ja Wam odpowiem 
czyja to wina.  

To wszystko to wina śniegu chemii i procesów 
chemicznych! Na przykład takiego jak przemiana fazowa, 
czyli zmiana stanu skupienia wody. No bo widzicie taka to 
para wodna co sobie tam gdzieś u góry resublimuje  
(uuu jakie trudne słowo) to się zamienia w śnieg. I taki 
śnieg sobie leży na poboczu i woła do niektórych ludzi: 
Halo! Wyrzuć tu śmieci! Nic nie będzie widać! Jestem 
śniegiem wszystko przykryję i zakryję i schowam. A potem 
nagle przychodzi odwilż i mamy kolejny proces: topnienie!  
I to topnienie to nic innego jak środkowy palec, który nam 
właśnie śnieg pokazuje. Odsłania te wszystkie śmieci. A że 
odwilż jest na wiosnę a wiosną jest Prima Aprilis to śnieg 
woła: daliście się nabrać! I głośno się śmieje.  

Do śniegowych zjawisk chemiczno-śmieciowych dołóżmy 
jeszcze cały szereg niewytłumaczalnych zjawisk 
zachodzących w niektórych ludzkich głowach. Zjawiska te 
czynią z nich klasycznych śmieciarzy. A wśród nich 
wyróżniamy trzy główne typy: 

Śmieciarz bezczelny – ten typ śmieci zawsze i wszędzie 
w sporych ilościach. Planeta dla niego równa się kubeł 
odpadów a jego stary sprzęt AGD znajdziecie podczas 
grzybobrania.  

Tajniak śmieciowy – na ogół typ ten jest skrajnie skąpy  
i zamiast płacić za wywóz odpadów, czy ekologiczny opał 
płacimy za niego my. Płacimy szeregiem problemów w tym 
alergiami i dusznościami. Ten typ działa pod osłoną nocy.  

Ma świadomość karalności swoich czynów, ale on żyje dla 
tej adrenaliny.Niczym święty Mikołaj zarzuca wór na plecy 
i pędzi w ciemną noc zostawiać ich zawartość raz tu, raz 
tam.  

Śmieciarz udawacz – to jest taki typek cwaniaczkowaty. 
On śmieci jakoby nie śmiecąc. Sięga ręką do kieszeni 
i nagle z kieszeni wylatują niepotrzebne rzeczy. Co gdyby 
ktoś  przyuważył taki czyn? Jeżeli i on zobaczy, że jest 
obserwowany to może spojrzeć na śmieci i nagle zdziwić 
się skąd się wzięły. Z pewnością zrobi zdziwioną minę 
i szurnie je nogą w kierunku kosza. Może dodać 
wzruszenie ramionami.  

Pewnym podtypem tego śmieciarza jest śmieciarz 
okienny. Jadąc autem wyrzuca peta, opakowanie po hot-
dogu przez okno na pobocze. On udaje, że to z nieba 
spadło, z tego auta przed nim, spod koła, z kosmosu. Myśli 
sobie że go nie widać…. Taaa, bo samochody są 
pancerne, bez okien.  

To widać jak takie typy śmiecą i przypominam, że dłubanie 
w nosie też widać! Więc w obecnych czasach lepiej ten 
nos maską zasłonić. A jak już będzie zużyta to nie ma 
potrzeby troszczyć się o zdrowie trawy, krzaczków 
i chodników. Im coronavirus nie zaszkodzi!  Natomiast nam 
wszystkim zagraża. I coronavirus, i brak maski na twarzy 
i nadmiar maseczek w trawie i wszędzie dookoła. 

Monika Pudykiewicz

Foto. Monika Pudykiewicz 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
TWORÓG NA KARTACH ATLASU 
,,KRIGES-CARTE VON 
SCHLESIEN’’ (CZĘŚĆ II) 

Atlas „Krieges – Carte von Schlesien’’ („Mapa wojenna 
Śląska’’) został podzielony na pięć odrębnych części,  
a cechą charakterystyczną każdego z tomów jest 
posiadanie własnego, odrębnego tytułu. Ważnym 
elementem map jest przedstawienie śląskiej flory. Szata 
leśna została odwzorowana bardzo dokładnie, kompleksy 
leśne zaznaczono kolorem jasnoszarym wraz  
z ciemnoszarymi sygnaturami drzew. Z lasami związane 
są również leśniczówki i domy myśliwskie. Oznaczono 
ukształtowanie terenu, pagórki, bagna, wąwozy. Dzięki 
zastosowanym sygnaturom, można dostrzec zabudowania 
m.in.: wiatraki, młyny, tartaki, wapienniki, cegielnie, 
smolarnie, huty szkła, kopalnie różnego typu (rud żelaza, 
złota, srebra, miedzi, ołowiu), kuźnie żelaza, oraz  
(co szczególnie istotne) folwarki. Skanowane zostały 
nawet te obiekty, które były często osamotnione, 
znajdowały się  np. w środku lasu.  

Autor, Christian Freidrich von Wrede wyróżnił trzy typy 
dróg, które oznaczył na mapach kolorem brązowym. 
Zobaczyć można trakty pocztowe, drogi zwykłe (krajowe) 
oraz drogi lokalne, które prowadziły na pola czy pastwiska. 
Precyzyjnie został odzwierciedlony kształt poszczególnych 
miejscowości, który w większości przypadków był 
pierwszym takim szczegółowym obrazem kartograficznym 
danej osady. Cennym źródłem historycznym są opisy 
przedstawione w ramkach i legendach map. Dokładnym 
przykładem są mapy  Wredego, gdzie każdy arkusz 
mapowy po swej prawej stronie zawiera rejestr z danymi 
statystycznymi każdej miejscowości. Przy wykazie 
miejscowości podano: nazwiska ich właścicieli  
(z staroniemieckiego „Oerter und Eÿgenthümer”), liczbę 
mieszczan bądź kmieci („Bürger und Bauren”), liczby 
zagrodników i chałupników („Gärtner und Heüfler”) oraz 
liczbę hodowanych koni („Pferde”).  

Dużą wagę von Wrede przykładał także do oznaczania: 
katolickich i protestanckich kościołów, szlacheckich 
dworów, zamków czy przypałacowych ogrodów. Arkusze 
mapowe pozwalają na przedstawienie ziem śląskich jako 
obszarów rozwiniętych pod względem gospodarczym.  
Widać to wyraźnie, zauważając, że w pojedynczych 
miejscowościach znajdowało się sporo ważnych obiektów 
takich jak: folwarki, kuźnie, wiatraki, młyny z kołem 
wodnym,  itp. W latach 1748-1749 powstała druga część 
omawianego opracowania. Mapy tego tomu zawierały 
obszar pomiędzy prawym brzegiem Odry, a wschodnią 
granicą Rzeczpospolitej oraz od rzeki Stobrawa na 
południu po granicę prusko-austriacką. Teren podzielono 
na 40 arkuszy mapowych i jeden tytułowy, na którym 
zawarto 9 planów miast w skali 1:1400.  

Najbardziej interesującym dla mieszkańców Tworoga 
może być arkusz 18, drugiego tomu atlasu map  
von Wredego.  
 

Foto. Powyżej fragment mapy z arkusza 18 tomu II atlasu, 
przedstawiający Tworóg. Poniżej fragment danych statystycznych 

dotyczących Tworoga, umieszczonymi z prawej strony  
18 arkusza mapowego. 

Przedstawia on trójkąt powiatów strzeleckiego, 
lublinieckiego i toszecko-gliwickiego.  Omawiana mapa 
Tworoga przedstawia między innymi: usytuowanie 
kościoła, domostw i gospodarstw oraz rozkład ulic. Można 
zauważyć, iż osadnictwo było skupione wzdłuż 
dzisiejszych ulic: Grunwaldzkiej, Zamkowej, Jankowskiego, 
Krasińskiego oraz Placu Wolności. Na mapie zaznaczono 
kapliczkę z ukrzyżowanym Jezusem umiejscowioną nad 
rzeką Stołą. Dokument notuje także (choć dość 
niewyraźnie ze względu na składanie stronicy), że u koryta 
rzeki znajdowały się dwa obiekty – młyn z kołem wodnym 
oraz kuźnica żelaza. Ze źródeł historycznych wiemy, 
że w tym czasie w naszej miejscowości istniały dwa mosty. 
Choć nie są one uwidocznione na mapie, to warto zwrócić 
uwagę na inny szczegół opracowania – za drogą widać 
dwie odnogi rzeki. Lewą odnogą rzeki za pomocą stawideł 
była doprowadzana woda, która napędzała koło młyńskie 
istniejącego wówczas młyna, zaś prawa odnoga stanowiła 
główne koryto rzeki. Koryto to było również zabezpieczone 
stawidłami, służyło jako tak zwana młynówka, która 
regulowała poziom wody. Przed mostami zaś znajdował 
się rozległy staw dobrze uwidoczniony na omawianym 
wycinku kartograficznym.  

Powyżej centrum Tworoga jest zaznaczony drugi staw 
oraz młyn z kołem wodnym. W dokumencie opisano go 
jako Grentz Mühle (młyn graniczny). Warto zaznaczyć, że 
oba młyny widoczne na omawianym fragmencie 
opracowania kartograficznego,  
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były już uwidaczniane na mapie księstwa opolskiego z 
roku 1735, co oznacza, że powstały wcześniej. Powyżej 
młyna granicznego zaznaczono folwark (Vorwerk-literki 
v.W). U wylotu z Tworoga przy drodze do Świniowic widać 
zaznaczoną cegielnię, zaś powyżej niej teren o nazwie 
Thier Garten, który prawdopodobnie stanowił ostoję 
zwierzyny łownej – dziki ogród przeznaczony wyłącznie do 
polowań prowadzonych przez właścicieli ziemskich oraz 
magnatów. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów 
dość dokładnie pokrywa się z opisem Tworoga, który  
w swej książce zatytułowanej „DwaRogi” nakreślił pan 
Fryderyk Zgodzaj. Omawiana mapa jest prawdopodobnie 
jednym z pierwszych dokładnych topograficznych obrazów 
naszej miejscowości. 

Bernard Piecuch 

W kolejnym wydaniu – ostatnia, trzecia część opracowania.  

WSPOMNIENIE STAREJ SZKOŁY  
W BRYNKU  

Dawniej nie było stosu podręczników, zeszytów 
ćwiczeń, kolorowych piórników z mazakami. Był 
skromny budynek, ławka, tablica i dwa podręczniki. 
Rok szkolny zaczynał się 1 kwietnia, co było 
dyktowane rytmem prac rolniczych. – Dawniej 
wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Miałam jedną 
książkę do wszystkich przedmiotów – mieszkanka 
Brynka (dane do wid. redakcji) pokazuje obszerny tom 
w języku niemieckim. Strony drobno zapisano pismem 
gotyckim, dzisiaj coraz trudniejszym do odczytania dla 
niewprawionego oka. Podręcznik, choć z brakującą 
stroną tytułową, przetrwał przez długie lata na półce 
dawnej uczennicy. Odkurzony przywołał mnóstwo 
wspomnień.  

Stara szkoła w Brynku mieściła się przy ul. Wiejskiej 17, 
obecnie budynek mieszkalny. Na budynku widniał napis: 
Lehre, lehre Gott zu Ehre (ucz się, ucz na chwałę Bożą). 
Szkoła funkcjonowała prawdopodobnie do 1944 r. Otwarto 
ją, według szacunków Fryderyka Zgodzaja, w latach 70. 
XIX w., kiedy z rozkazu kanclerza Otto von Bismarck’a  
 

zaczęły powstawać nowe szkoły cywilne, które miały 
funkcjonować niezależnie od kościoła. – Zanim poszłam do 
szkoły chodziłam do przedszkola w Brynku. Mieściło się 
w przybudówce domu nr 6 (biała willa) na terenie 
kompleksu pałacowo-parkowego. Naukę rozpoczęłam 
1 kwietnia 1939 r. Miałam niespełna 6 lat. Kilka miesięcy 
późnej wybuchła wojna. Do dzisiaj pamiętam zakrwawione 
nosze, na których leżeli ranni żołnierze. Przynoszono ich 
na teren szkoły i układano jeden obok drugiego. Stamtąd 
gdzieś ich wywożono – wspomina nasza rozmówczyni. 
Ranni prawdopodobnie trafiali do szpitala w Strzelcach 
Opolskich. 

– Do szkoły w Brynku uczęszczałam przez niecałe 6 lat 
(7 i 8 klasę skończyłam w polskiej szkole w Tworogu). 
W Brynku były dwie klasy: młodsza (klasy 1-3) i starsza 
(IV-VIII). Siedzieliśmy wszyscy w jednej sali podzielonej na 
dwa rzędy. Przez krótki czas w nauce pomagała nam 
hrabianka. Pamiętam Wilhelminę Henckel von 
Donnersmarck, która przychodziła do szkoły. Pod koniec 
wojny hrabianki musiała wyjechać – mówi. W starych 
teczkach, między dawnymi świadectwami zachowała się 
jeszcze jedna perełka – stare wypracowanie. 

 

Foto. Fragment podręcznika z początków II wojny światowej. Stronice 
zapisano pismem gotyckim. W obszernym tomie zmieszczono wiedzę  

z kilku przedmiotów.  

Foto. Powyżej zdjęcie wykonane przed szkołą w Brynku w 1905 r. 
Widoczny na zdj. nauczyciel nazywał się Hübner. jego podpisy figurują  

w brynkowskich księgach metrykalnych. Można więc się domyślać,  
że pełnił również rolę urzędnika stanu cywilnego.  

Dziękujemy Fryderykowi Zgodzajowi za udostępnienie fotografii.  
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– Napisała je moja siostra. Nie mam pojęcia jak to się u 
mnie znalazło. Siostra opisuje tu pewną przygodę naszego 
dziadka z czasów I wojny światowej – oczywiście w języku 
niemieckim. W skrócie: dziadek jechał z transportem 
amunicji. W trakcie podróży rozpętała się straszna burza  
z gradem. Pogoda była bardzo niebezpieczna, ale jeszcze 
bardziej niebezpieczne były radzickie patrole. Na 
szczęście w tym przypadku, dzięki burzy, patrol nie 
zauważył dziadka, który bezpiecznie dotarł do celu. 

Zobaczcie zdjęcia na naszej stronie twg-kurier.pl  

BRAWO! 

Uczniowie ZSP w Boruszowicach wzięli udział  
w eliminacjach powiatowych Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego szkół podstawowych „Mały OKR 
2021” i odnieśli wielki sukces.  

Hanna Openchowska – uczennica klasy III ZSP  
w Boruszowicach z Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach 
zdobyła I nagrodę w I kategorii wiekowej. W rywalizacji  
o nagrodę wzięło udział  11 uczestników. Równorzędne  
II nagrody zdobyli: Bartosz Bosz z ZSP w Boruszowicach 
(na zdj. po lewej) oraz Malwina Pyrlik z ZSP w Orzechu.  

SUKCES FILMOWY 

Kajetana Nocoń – uczeń VIII klasy ZSP w Boruszowicach 
uzyskał wyróżnienie w prestiżowym VI Wojewódzkim 
Konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, 
organizowanym przez Panią Jadwigę Wiśniewską Poseł 
do Parlamentu Europejskiego. Jego praca – filmik „Stara 
szuflada” został wyróżniony spośród rekordowej w tym 
roku liczby 453 prac z całego województwa śląskiego. 
Czwartego marca do szkoły przybyli przedstawiciele Pani 
Poseł i przekazali Kajetanowi dyplomy podpisane przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty oraz przez panią Europoseł 
Jadwigę Wiśniewską. Podziękowanie otrzymała także pani 
Iwona Pilc, nauczyciel historii, która zainspirowała 
Kajetana do udziału w konkursie. 

Film można zobaczyć na naszej stronie: 
www.twg-kurier.pl 

ALE JAJA! 

W wielkanocnym nastroju podajemy wyniki konkursu 
ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Tworogu. Zadanie polegało na wykonaniu pisanki 
w dowolnej technice. GBP dziękuje za wszystkie prace. 
Możecie je zobaczyć na stronie organizatora: 
gok-tworog.pl  

W II kategorii wiekowej klas (IV-VI) rywalizowało  
10 uczestników – Emilia Bosz z ZSP w Boruszowicach 
zdobyła III nagrodę. W III kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) 
– w turnieju recytatorskim wzięło udział 11 uczestników:  
I nagrodę zdobył Jakub Cieślik z ZSP w Boruszowicach 
(na zdj. po prawej). Podczas obrad do udziału  
w eliminacjach regionalnych w Katowicach, Jury 
wytypowało 5 uczestników, w tym 2 uczniów ZSP  
w Boruszowicach. W I kategorii wiekowej (klasy 0-III ): 
Hanna Openchowska z PMDK w Tarnowskich Górach.  
W III kategorii wiekowej (klasy VII –VIII): W turnieju 
recytatorskim:  Jakub Cieślik z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy. 

I kategoria  
 I miejsce Emilia Kowoll 

I miejsce Dominik Całka 
 II miejsce Amelia Pustelnik 

II miejsce Milena Ziaja 
II miejsce Kamil Ojrzyński 

 III miejsce Filip Błaszkowicz 
III miejsce Emilia Ziaja 

 
II kategoria: 

 I miejsce Dastin Szkolik 
 II miejsce Emilia Kaszuba 

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród  
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu. 
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GDZIEŚ W TWOROGU,  
TUŻ POD LASEM 

Za brzozami, za łąkami, za siedmioma wybojami, 
gdzieś w Tworogu, tuż pod lasem stoi dom. Mieszka  
w nim z „Już mężem” i kocicą Tola Charak. Wita nas 
na progu w czerni i bieli. Kobieta skomplikowana. 
Pełna skrajności? A może właśnie harmonii? Kim jest 
pisarka, która swoje miejsce na ziemi znalazła właśnie 
w naszej gminie? Posłuchajcie, ale ostrzegamy! To nie 
jest bajka… 

Opowieść zaczynamy od przedstawienia Wam kobiety 
przebojowej, atrakcyjnej, świadomej swojej kobiecości, 
siły, wiedzy. Pracuje jako trener biznesu. Żyje  
w rozjazdach, na walizkach, pokonuje 1500 km 
tygodniowo. I jest jej z tym dobrze. To jej świat. Ale jak to 
w życiu bywa, nic nie jest nam dane na zawsze. W 2018 r. 
pojawiają się poważne problemy ze zdrowiem, które 
zmuszają do zwolnienia tempa, zmiany priorytetów. Jest 
ciężko. Codzienność przytłacza. Przyszłość – znak 
zapytania. Tu i teraz – ból. Z tego bólu rodzi się krzyk.  
Z tego krzyku pierwsza książka i pseudonim literacki – 
Tola Charak. Dlaczego Tola Charak? Powiedzmy, że w tej 
„bajce” tak brzmi dobre zaklęcie. W dwóch słowach 
pisarka zakodowała życiowe aforyzmy. I póki co zaklęcie 
działa…  

Pierwsza książka „Trauma. 12 opowiadań  
o nienormalności w normalnym życiu” sprzedała się  
w tysiącach egzemplarzy. – Szkielet opowiadań to moje 
doświadczenia, moje traumy. Jest oczywiście trochę fikcji 
literackiej, ale fundament zbudowało życie – mówi. 
Książka jest szczera do bólu, dosłowna, obnażająca to,  
co najczęściej chcemy ukryć – niewygodną prawdę.  
– A prawdą jest cynizm, który przez wiele lat mnie otaczał. 
W pewnym momencie poczułam potrzebę powiedzenie 
tego na głos. W tym strumieniu świadomości, wiele kobiet 
dostrzeże siebie, swój strach, samotność, ból, tęsknotę, 
niezrozumienie. I poczuje, że nie jest z tym sama.  
Że w gruncie rzeczy w definicji kobiecości mieści się 
cierpienie i walka czasami ze światem, czasami  
z własnymi kompleksami.  

Debiut literacki okazuje się sukcesem. Trwają prace nad 
drugą książką. Wszystkio zbiega się z odnalezieniem 
nowej życiowej przystani. Zapada decyzja o budowie 
domu w Tworogu. – Tworóg to miejsce idealne dla 
pisarza. Tutaj można usłyszeć ciszę, a to rzadkość.  
 

Długo szukaliśmy działki, ale gdy stanęliśmy z mężem 
w tym miejscu od razu wiedzieliśmy, że to jest TO. I muszę 
przyznać, że zostaliśmy tu bardzo dobrze przyjęci, za co
jesteśmy ogromnie wdzięczni.   

Pisarka zamieszkała w Tworogu w lutym ubiegłego roku. 
W grudniu 2020 r. została wydana jej druga książka 
„Cielesność. Autentyczne historie przyprawione miętą 
i pieprzem”. I znów główną bohaterką jest Prawda. W tym 
niepozornym wydaniu, choć okraszonym bardzo ciekawą 
grafiką, znajdziecie bardzo odważnie opowiedziane 
historie o intymności, cielesności, o odczuwaniu 
kobiecości. – To taki „soft erotic”, moje pożegnanie 
z cielesnością – mówi autorka. „Cielesność” to oddzielny 
byt, a jednak w zestawieniu z „Traumą” jest w pewnym 
sensie kontynuacją i uzupełnieniem portretu kobiety 
współczesnej.  

W marcu tego roku zostaje wydana trzecia książka 
„Spowiedź Emerytki. 19 stanów świadomości”. Tym razem 
Mama Rodzicielka jest numerem jeden. – Moja mama 
cierpiała fizycznie i psychicznie. Przez wiele lat nie 
rozumiałam jej zachowania. „Spowiedź emerytki” to taka 
próba wyzwolenia, przepracowania doświadczeń, otwarcia 
innej perspektywy. Wiele czytelniczek usłyszy w tej narracji 
własny głos, dostrzeże siebie. Bo Tola Charak, chyba 
trochę przez przypadek, stała się ambasadorką kobiecości. 
Jej opowiadania to stuprocentowa literatura kobieca, przy 
której będziecie się śmiać, oburzać, pożądać, płakać, 
odczuwać dyskomfort, czasami ulgę. Jak w życiu.  

Dziś siedząc z filiżanką kawy wpatrzona w las, wsłuchana 
w ciszę, uspokojona, choć nadal energiczna i gotowa do 
boju, Tola Charak już nie jest tą sama osobą, którą była 
sprzed laty. Jej traumy zmieniły ją. Z jednej strony twierdzi, 
że „To co cię nie zabije i tak cię osłabi”. Z drugiej
udowodnia, że w „słabej” płci tkwi ogromna siła, która 
pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile. Czasami to 
kwestia znalezienia odpowiedniego zaklęcia…  

Foto. Tola Charak  
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SUW składa się z dwóch zbiorników wody uzdatnionej 
oraz jednej linii uzdatniania wody w technologii 
ozonowania wody o wydajności sumarycznej 20 m3 
na godzinę z możliwością rozbudowy. Praca SUW 
odbywać się będzie w pełnej automatyce z monitoringiem 
i wizualizacją na panelu dotykowym oraz na komputerze.
Po powitaniu gości i kilku słowach wstępu Adam Chmiel 
oddał głos wykonawcy, właścicielowi firmy „Wofil” 
Robertowi Muszańskiemu. – Dodam tylko, że zastosowana 
technologia jest w stu procentach technologia polską. 
Została opracowana w Polsce i w naszym kraju w całości 
wykonywana. Ponadto, co ważne, jest to technologia 
niskoemisyjna, ekologiczna i bezpieczna. Do uzdatniania 
wody nie wykorzystujemy żadnej chemii, korzystamy tylko 
z energii elektrycznej i powietrza – wyjaśniał Robert 
Muszański.  

Na zakończenie części oficjalnej miało miejsce uroczyste 
przecięcie symbolicznej wstęgi przez prezesa ZUK Sp. z o.
o Adama Chmiela, wójta gminy Tworóg Eugeniusza 
Gwoździa, przewodniczącą Rady Gminy Tworóg 
Beatę Czierpka, sołtysa Boruszowic i Hanuska Mariana 
Łuczaka oraz wykonawcę Roberta Muszańskiego. Zdjęcia 
na www.twg-kurier.pl.  

NIEBYWAŁY SUKCES  
UCZNIA Z BORUSZOWIC 

Niesamowite osiągnięcie odnotował uczeń klasy VIII 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach, 
Jakub Cieślik. Kuba jest podwójnym laureatem 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
25 lutego i 1 marca Jakub wziął udział w  III stopniu 
konkursów z geografii i fizyki. Okazało się, że został 
laureatem zarówno z fizyki, jak i geografii. To niezwykłe 
osiągnięcie, ponieważ konkursy są wieloetapowe 
i obejmują rozległą wiedzę spoza podstawy programowej. 
To miesiące wytężonej pracy pozalekcyjnej ucznia 
i nauczycieli. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie 
Jakubowi, jego Rodzicom, a także nauczycielom 
przygotowującym ucznia do konkursów – Pani Agnieszce 
Sędek, nauczycielce fizyki oraz Pani Barbarze Sowińskiej, 
nauczycielce geografii. Ogromne gratulacje!  

NOWOCZESNA, EKOLOGICZNA  
I BARDZO POTRZEBNA 

Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach 
została zakończona. Oficjalne otwarcie nowoczesnego 
budynku SUW miało miejsce 15 marca. Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu starał się o sfinalizowanie 
inwestycji od 2015 r. Dla mieszkańców budowa SUW  
to gwarancja jakości wody i ciągłości dostaw.  

W Boruszowicach i Hanusku wodociągi liczą już ponad sto 
lat. Wodę początkowo czerpano z pobliskiej rzeki Stoła, 
natomiast dostawą wody zajmowała się spółka Lignoza.  
W 1928 r. zbudowano pierwszą studnię S1, a w 1936 r. 
drugą studnię S2. Wówczas zrezygnowano z czerpania 
wody z rzeki. Na terenie fabryki znajdował się zbiornik 
wyrównawczy, który zapewniał przez ok. 80 lat 
odpowiednie ciśnienie wody. Po wyłączeniu go  
z eksploatacji rozpoczęły się kłopoty z utrzymaniem 
odpowiedniego ciśnienia wody w sieci. – Drugim 
problemem, z jakim musieliśmy się zmierzyć to azotany, 
które pojawiły się w wodzie ze studni S1 w latach 
2013/2014. Nowoczesna stacja uzdatniania wody realizuje 
dwie najważniejsze potrzeby Boruszowic i Hanuska: 
wyrównuje ciśnienie likwidując przerwy w dostawie wody 
oraz uzdatnia wodę do celów spożywczych. Ponadto 
system znacząco ogranicza starty wody. Stacja jest w pełni 
zautomatyzowana, wspierana przez Inteligentny system 
zarządzania siecią wodociągową pozwalający nie tylko na 
gromadzenie danych, ale również ich analizę. Całkowita 
wartość projektu „Budowa stacji uzdatniania wody  
w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego 
systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci” 
to 4 158 937,30 zł. – mówi prezes ZUK, Adam Chmiel.  

Koncepcja budowy SUW Boruszowice została opracowana 
przez pracowników ZUK Tworóg sp. z o.o. (tj.  
śp. Tadeusza Jaruszowic i Józefa Krain) w maju 2015 r. 
Spółka od początku szukała zewnętrznych źródeł 
finansowania. Po kilku nieudanych próbach w końcu  
w 2019 r. wniosek rozstał rozpatrzony pozytywnie. ZUK 
otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
Do realizacji projektu przystąpiono w 2020 r.  
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DRUGA MŁODOŚĆ WOZU 
STRAŻACKIEGO 

13 marca przed Urzędem Gminy w Tworogu strażacy  
z Boruszowic-Hanuska dziękowali za pomoc  
w pozyskaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Choć wóz nie jest nowy, po kompleksowej 
modernizacji zyskał drugą młodość. Wygląda 
naprawdę imponująco, a sprawnością nie ustępuje 
„nówce sztuce”. 

LIST DO REDAKCJI  
Jak co roku i tym razem wiosna odsłoniła mnóstwo śmieci 
pozostawionych na łonie natury. Zimą nie widać problemu, 
bo biały puch przykrywa pozostawione śmieci – ślady po 
młodzieżowych libacjach, resztki po remoncie od leniwego 
sąsiada albo woreczek, który wiatr zwiał z balkonu. Wychodząc 
na spacer do lasu czuję jakbym wchodziła na jeden wielki 
śmietnik. Równocześnie muszę martwić się tym, czy mój pies nie 
pokaleczy sobie łap przez roztrzaskane szkło. Kolejną kwestią 
jest fakt, że na tych terenach bawią się dzieci, w szczególności 
zimą, gdy śmieci zwyczajnie nie widać. Nie trudno wyobrazić 
sobie konsekwencje pozostawionej roztrzaskanej butelki, 
gdy dziecko spadnie z sanek. 

Jestem rozczarowana i rozgoryczona. Wciąż mnóstwo osób nie 
poczuwa się do odpowiedzialności  za ochronę środowiska… 
Wychodząc na spacer nikt nie reaguje, nikt nie raczy podnieść 
choćby głupiej puszki. Rozczarowana jestem również tym, że 
nagromadzone śmieci to w większości puszki po piwie, butelki 
albo tzw. małpki. Czy naprawdę nie ma nikogo, kto odpowiada za 
monitorowanie tych terenów i przeciwdziałanie zbiorowym 
libacjom? Jako załącznik przesyłam zdjęcie worka ze śmieciami 
zabranymi w okolicy bloków w Tworogu na granicy terenu Gminy 
Tworóg i Lasów Państwowych. W worku znajdują się śmieci 
zebrane na dwóch metrach kwadratowych. Tak, dobrze 
przeczytaliście. Zaledwie na dwóch metrach!  

Gdzie powinnam zgłaszać zalezione dzikie wysypiska, czy 
zebrane śmieci mogę oddać w Punkcie Selektywnej Zbiorki 
Odpadów? Czy gmina realizuje lub planuje akcje sprzątania 
przestrzeni publicznej?  
 

mieszkanka Tworoga (dane do wiad. red.)

 

Odpowiadają Urzędnicy z UG w Tworogu: 

Walka z porzucanymi w przestrzeni publicznej śmieciami 
jest bardzo trudna. Za dzikie wysypisko można uznać 
miejsca, w których nielegalnie składowane lub porzucane 
są odpady. O takich miejscach na terenie gminy należy 
informować Referat Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych 
tel. (32) 428 46 54. Po zlokalizowaniu dzikiego wysypiska 
zastaną podjęte przez urzędników odpowiednie działania.  

Przypominamy, że każdy mieszkaniec Gminy Tworóg, 
który złożył deklarację w Urzędzie Gminy oraz uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami może bezpłatnie 
dostarczać segregowane odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (Tworóg, ul. Zamkowa 16). Odpady 
zostaną przyjęte za okazaniem dokumentu tożsamości 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Tworóg 
i/lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami na rachunek Gminy Tworóg. Odpady 
np. budowlane lub niebezpieczne są przyjmowane za 
opłatą (cennik na stronie zuktworog.pl). Natomiast 
o wspomnianych libacjach alkoholowych należy 
informować Komisariat Policji w Tworogu. Gmina Tworóg 
regularnie wspiera różnego rodzaju akcje proekologiczne, 
do których należy m.in. współpraca ze szkołami. Wspólnie 
z placówkami oświatowymi organizowane są akcje 
sprzątania świata. Gmina udostępnia worki, rękawiczki 
ochronne oraz realizuje usługę odbioru śmieci.  

 

– W sobotę pod Urzędem Gminy uroczyście 
podziękowaliśmy radnemu Województwa Śląskiego 
Józefowi Kubicy za pomoc w pozyskaniu samochodu. 
Nasze podziękowanie skierowane były również do Wójta 
gminy Tworóg, który pomógł pozyskać pieniądze  
na wyremontowanie nowego pojazdu. Samochód został 
pozyskany z PSP Sosnowiec. Łączna suma modernizacji 
wyniosła około 40 tysięcy złotych, do której swoją cegiełkę 
dołożyło Nadleśnictwo Brynek, Koszęcin, Lubliniec, 
Zawadzkie, Świerklaniec, rada sołecka Boruszowice-
Hanusek, Bank Spółdzielczy w Tworogu, Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu i Pan Adrian Przybyłek – mówi 
naczelnik OSP Boruszowice-Hanusek, Marcin Nitka.  

 

Remont wozu objął m.in.: wymianę oświetlenia 
ostrzegawczego oraz roboczego na oświetlenie  
w technologii LED, wymianę głośnika sygnałów 
alarmowych, wymianę oraz polakierowanie atrapy maski, 
gruntowną przebudowę skrytek sprzętowych, przebudowę 
dachu zabudowy, modernizację wnętrza przedziału załogi, 
wymianę zamków w roletach, wymianę czujnika poziomu 
wody oraz środka pianotwórczego w zbiorniku pojazdu. 
Modernizację przeprowadziła firma „Bonex” z Kamienicy 
Polskiej oraz częściowo przez druhów OSP Boruszowice-
Hanusek. Samochód trafił w ręce strażaków w maju 
minionego roku, a w marcu tego roku miała miejsce 
uroczystość, na której dziękowano na pomoc przy 
pozyskaniu i modernizacji wozu.  
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POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI  

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021! Co to takiego? Spisy 
powszechne to czas, kiedy państwo, zadając 
obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:  
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. 

Spisy obejmują całą populację ludności i mieszkań  
(w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności  
i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku 
powszechnego spisu rolnego). Dane uzyskiwane w wyniku 
spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli, 
również mieszkańców gminy Tworóg. Co istotne,  
w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak 
np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa 
jedynym źródłem danych. Spis Ludności to podstawowe 
badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, 
które ma na celu zebranie informacji o jej stanie  
i strukturze wg ustalonych cech demograficznych  
i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na 
określonym terytorium. W Polsce stosuje się zasady 
periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ  
co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania 
spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana,  
w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). 

DLA NASZYCH MALUSZKÓW 

W 2021 r. Gmina Tworóg kontynuuje wieloletnią tradycję 
rozsyłania gratulacji oraz upominków z okazji narodzin 
dziecka (warunek: dziecko musi mieć meldunek stały 
w Gminie Tworóg). Dotychczasowe kocyki zostały 
zastąpione sensorycznymi króliczkami. Króliczki zostały 
uszyte dla niemowląt z Gminy Tworóg przez rękodzielnika 
z terenu Śląska ze specjalnie dobranego materiału. 
Są miękkie i bezpieczne. Posiadają sznureczki, którymi 
można je przymocować do wózka czy łóżeczka.
Od początku roku do dnia dzisiejszego w naszej gminie 
urodziło się 17 dzieci:  9 chłopaków i 8 dziewczynek. 

TELEFON DO REDKACJI  

Chciałem podziękować za gest życzliwości i dobroci jaki 
spotkał mnie w Tworogu. Jestem mieszkańcem Poniszowic. 
14 marca przejeżdżając przez Tworóg mój samochód 
niestety odmówił posłuszeństwa. Nieco spanikowany, 
zapukałem do drzwi jednego z domów w okolicy głównego 
skrzyżowania. Nie chciałem nikomu zakłócać niedzielnego 
południa,  
ale potrzebowałem pomocy. Szczęśliwie drzwi otworzył pan 
Darek, który wychował się w Tworogu i tego dnia odwiedził 
swojego ojca. Zaproponował pomoc. Sprawdził samochód  
i zdiagnozował, że za awarie odpowiada akumulator. Pan 
Darek zaproponował mi pozostawienie na noc samochodu na 
ich posesji, a mnie odwiózł do domu. Chciałem mu zapłacić, 
ale odmówił. Następnego dnia przyjechałem, uruchomiłem 
samochód i wróciłem bezpiecznie do domu. Awarię udało się 
usunąć praktycznie bezkosztowo, a to dzięki życzliwości  
i otwartości pana Darka i jego ojca. Takie gesty 
bezinteresownej pomocy są już dzisiaj rzadkością, dlatego na 
łamach „TWG Kuriera” chciałem opowiedzieć  
o dobroci mieszkańców gminy i bardzo podziękować  
za pomoc.  

OGŁOSZENIA 

 Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 28 kwietnia 
2021 roku o godzinie 11.00 w sali Posiedzeń Rady 
Gminy Tworóg w budynku UG Tworóg przy  
ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie 
przeprowadzony drugi nieograniczony przetarg 
ustny na zbycie nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Tworóg.  

 Gmina Tworóg nadal jest na etapie pozyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Mieszkańców prosimy o cierpliwość. 

Foto. Joanna Leksy 
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MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ! 

22 marca miało miejsce oficjalne otwarcie nowego skrzydła 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu. 
O realizację zadania zabiegali włodarze gminy, 
samorządowcy, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. 
Środowisko lokalne została wsparte przez 
parlamentarzystów: senatora Krystiana Probierza, posła 
Jarosława Gonciarza oraz posła Wojciecha Szaramę, 
którzy byli obecni podczas uroczystości.  

– Historia szkoły sięga 1930 roku. W marcu 1931 roku 
naukę ukończyli pierwsi uczniowie  klas pierwszych.  
11 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się nauka w szkole 
polskiej. W 1956 roku szkoła otrzymała imię „Powstańców 
Śląskich”. Przez cały czas istnienia szkoły była ona 
wielokrotnie modernizowana, rozbudowywana, 
adaptowane do nauki były pomieszczenia strychowe. 
Realizując założenia reformy oświaty, od 01.09.2017 r.  
do naszej szkoły włączone zostały klasy gimnazjalne 
dotychczasowego gimnazjum w Brynku. Z uwagi na 
ograniczenia lokalowe szkoła nasza mieściła się w dwóch 
oddalonych miejscowościach w Tworogu i Brynku. Naszym 
marzeniem było, aby nasza szkoła została rozbudowana, 
zlikwidowana dwuzmianowość w klasach I-III, a uczniowie 
klas VII i VIII uczyli się w Tworogu – mówi dyrektor Szkoły 
Małgorzata Ziaja. To marzenie właśnie się ziściło. Wnętrze 
wygląda wspaniale! Jest nowoczesne, kolorowe, 
inspirujące, pobudzające dziecięca kreatywność i głód 
wiedzy! 

Foto. Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź oraz dyrektor szkoły Małgorzata 
Ziaja na chwile przed przecięciem symbolicznej wstęgi.  

Zdjęcia z wnętrza szkoły znajdziecie na naszej stronie 
twg-kurier.pl oraz na stronie Urzędu Gminy tworog.pl  

Całościowy koszt inwestycji to 2 532 000,00 zł., w tym 
środku z budżetu gminy 1 405 931,29 zł oraz z budżetu 
państwa: 1 126 068,71 zł. Inwestycja została nominowana 
do Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.   



16 

 

 TWG KURIER – REKLAMA  

Foto. Mały Staś szuka „hazoka”, a jego dziadek – Bernard Piecuch 
opowiada o śląskich tradycjach wielkanocnych. Str. 7. 

Foto. Niestety wiosna odkryła to, co skutecznie skrywał śnieg. 
Czytelniczka przesłała nam zdjęcie ze spaceru. Na dwóch metrach 

kwadratowych zebrała worek śmieci…     


