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TWG 

KURIER TABLICA 
WIELKIE WIOSENNE GMINNE SPRZĄTANIE  

„Przywróć naszą Ziemię” – tak brzmi hasło tegorocznej edycji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Z tej okazji 
poprosiliśmy was o pokazanie jak dbacie o planetę oraz zachęcaliśmy do wzięcia udziału 1 maja w akcji Wielkie 
Wiosenne Gminne Sprzątanie. Partnerem ogłoszonej przez Gminę Tworóg inicjatywy był Gminny Ośrodek Kultury  
i sołtysi. Na chętnych u wszystkich sołtysów oraz w bibliotece w Tworogu czekały worki i rękawiczki. Zebrane śmieci 
można było zostawić w wyznaczonych miejscach, skąd zostały odebrane przez odpowiednie służby. Dziękujemy 
wszystkim za udział, za zaangażowanie, za motywowanie innych! Poniżej przykład jak kreatywnie wykorzystać śmieci 
oraz zdjęcia z Wielkiego Sprzątania.  

Foto. Mieszkanka Tworoga zamiast wyrzucać do kosza, kreatywnie 
wykorzystuje szklane słoiki po jogurtach. Robi z nich lampioniki na 

tealighty, które przekazuje na cele charytatywne.   

Foto. Te worki zostały zebrane 1 maja w ramach akcji Wielkie Wiosenne Gminne Sprzątanie. Zebrali je mieszkańcy w okolicy bloków w Tworogu. 
Oczyszczone obszary już nie straszą szkłem, puszkami, plastikiem w różnych postaciach, a nawet oponami. Powyżej zadowoleni wolontariusze, 

którzy pomimo deszczu nie traciły pozytywnej energii i motywacji…  Dziękujemy za przesłanie zdjęć. Więcej fotek na twg-kurier.pl  

Foto. Oto ekipa z Połomi. Łącznie w akcji sprzątania wsi zaangażowało 
się ok. 30 osób (głownie członkowie OSP Połomia). W zaledwie dwie 

godziny uzbierali pokaźną porcję porzuconych śmieci (źródło: Facebook). 
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KURIER HOBBYSTA 
ZASTRZYK RUCHU  
– LEK NA CAŁE ZŁO? 

Dzwoni budzik. Statystyczny uczeń podstawówki 
otwiera oczy, zerka na komórkę, od niechcenia 
odrzuca kołdrę i wstaje. Wciąga bluzę (nierzadko na 
piżamę), włącza komputer i ziewając nakłada 
słuchawki łącząc się z klasą. Rozpoczyna się kolejny 
zdalny dzień. Na przerwie nie będzie zabaw i biegania  
z rówieśnikami, po lekcjach nie będzie spotkania na 
boisku… Z powodu pandemii zdrowie naszych dzieci, 
zarówno fizyczne jak i psychiczne jest poważnie 
zagrożone. Na szczęście są organizacje, również  
w naszej gminie, które w obecnych czasach okazały 
się prawdziwym remedium na niedobory ruchu, ale 
również niedobory kontaktów z rówieśnikami. To np. 
kluby sportowe. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia 
Piłki Nożnej” z Tworoga prowadzi właśnie wiosenny 
nabór.  

UKS APN Gmina Tworóg działa od 2018 r. Choć  
to „młody” klub, na koncie ma już sporo sukcesów  
i konkretną wizję rozwoju. Obecnie liczy ok. 60 członków w 
wieku od 5 do 17 lat. – Idea jest taka, żeby każdy kto chce 
mógł trenować. Chcemy być taką gminną bazą treningową. 
Mamy zawodników, którzy są naprawdę wybitni. W moim 
przekonaniu jesteśmy dla nich dobrym fundamentem 
dorosłej kariery piłkarskie. Klub pozwala na konsekwentny 
rozwój przez wiele lat. Mamy również mnóstwo osób, które 
grają, bo po prostu to lubią. Dla każdego jest u nas miejsce 
– mówi prezes klubu Mirosława Minor.   

Według Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) dzieci  
i młodzież powinny spędzać aktywnie czas przez co 
najmniej 60 minut dziennie. Dzieci wychowane bez ruchu 
są bardziej podatne na infekcje. Zmniejsza się odporność, 
a zwiększa ryzyko nadwagi, zachorowania na cukrzycę, 
wady serca, nowotwory, zwyrodnienia, osteoporozę… 

Młodym piłkarzom z gminy Tworóg to nie grozi. Zawodnicy 
trenują na terenie kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 
mają również do dyspozycji salę gimnastyczną 
SP w Tworogu. – W zależności od pogody zawsze 
mieliśmy wybór: trening w środku lub na zewnątrz. 
W czasie pandemii skupiliśmy się na boisku zewnętrznym. 
Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Piłki Nożnej, więc
na szczęście przez większość czasu mogliśmy działać. 
To naprawdę ważne dla dzieci. Po frekwencji widzimy, 
że nasza oferta jest bardzo potrzebna. Czasami był śnieg, 
był deszcz (zdj. powyżej), a dzieci przychodziły! Byłam 
zaskoczona, ale to świadczy o dużej motywacji i o tym, 
że dzieciom się u nas po prostu podoba – mówi Mirosława 
Minor. – Muszę pochwalić również rodziców, na których 
zawsze można polegać. Wykazali dużo zaufania 
pozwalając na treningi na świeżym powietrzu nie bacząc 
na złą pogodę. To oni dowożą dzieci, pomagają 
zorganizować wyjazdy na mecze, kibicują, płacą składki, 
za które kupujemy sprzęt i organizujemy wiele działań.
Mam takie poczucie, że wspólnie tworzymy naprawdę 
fajne środowisko, w którym nie tylko trenujemy, ale 
również wychowujemy dzieci ucząc je zdrowych nawyków 
jakimi jest np. aktywność na zewnątrz, uczymy dyscypliny, 
szacunku do wspólnej własności – dzieci same dbają 
o nasze sprzęty, czyszczą ją, sprzątają po treningu –
opowiada prezes Klubu.  

Treningi są zróżnicowane i dostosowywane do wieku 
i poziomu zawodników. Najmłodsi trenują dwa razy 
w tygodniu, starsi trzy razy. – W okresach wakacyjnych 
i przerwach, trenujemy nawet codziennie. Nazywamy to 
takimi naszymi półkoloniami. Staramy się po prostu 
zorganizować dzieciom czas wolny i maksymalnie go 
wykorzystać. Nie organizujemy obozów. Jeszcze! Mamy 
nadzieje, że z czasem i taka aktywność pojawi się 
w naszej ofercie – mówi pani Mirosława. Dzieci rozwijają 
się pod okiem wykwalifikowanych trenerów: Wiesława 
Chromego, Henryka Chmiela i Łukasza Chmiela. Klub 
oferują sześć grup treningowych: junior młodszy 
2004/2005, trampkarz 2006/2007, młodzik 2008/2009, orlik 
2010/2011, żak 2012/2013, skrzat 2014/2015. Składka 
członkowska wynosi 30 zł/miesiąc.   

Szczegóły pod nr tel. 506 147 340, na fanpaga’u Klubu 
oraz na stronie uksapngminatworog.klubowo24.pl. 

Foto. Orlik to własność gminy, zarządcą jest szkoła podstawowa. Dwóch 
z trenerów UKS to jednocześnie animatorzy na obiekcie. Boisko jest 

wspaniale przygotowane i utrzymane. Sprzęt zakupiony przez Klub jest 
udostępniony na obiekcie, więc korzystają z niego również inni 

użytkownicy boiska, niekoniecznie należący do klubu.  –  To tworzy 
rodzinną atmosferę, pokazujemy na zewnątrz że jest u nas fajnie  

– mówi prezes Klubu. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

WŁÓCZKOWE OPOWIEŚCI  

Na tapczanie u pani Basi siedzi uroczy fioletowy słoń  
i nieśmiało się uśmiecha. To pierwsza włóczkowa 
maskotka, jaka zagościła w tym mieszkaniu. Od niej 
wszystko się zaczęło… – Słonika dostałam na urodziny 
od wnuka. Pewnego razu, gdy trzymałam maskotkę  
w dłoniach, przez głowę przebiegła mi myśl, że ja też 
bym tak potrafiła… Pani Basia nie zastanawiała się 
długo. Sięgnęła po kolorową włóczkę i szydełko.  
Z czasem w jej mieszkaniu pojawiało się coraz więcej 
sympatycznych zwierzaków.   

Mieszkanka Tworoga ma ich w swoim mieszkaniu 
dziesiątki. Słoniki, kotki, małpki, aniołki – włóczkowe 
cudeńka siedzą na tapczanie, na łóżku, ozdabiają półki. – 
Robię je dla najbliższych, dla znajomych, nigdy nie 
sprzedaję. To po prostu moje hobby, do którego 
chciałabym zachęcić innych – mówi. Pani Basia należy do 
Klubu Seniora. Jest aktywną, dziarską, pełną pomysłów 
seniorką, która wierzy, że hobby jest każdemu potrzebne.  

R            E            K            L            A            M            A 

Szydełko póki co trochę odpocznie ułożone wśród 
kolorowych, dokładnie posegregowanych włóczek. 
Do pracy wróci jesienią. Wykonane zimą maskotki 
zdążyliśmy sfotografować na kilka dni przed ich wyjazdem 
w świat. Wszystkie mają już nowego właściciela. –
Rozdałam je rodzinie. Mam nadzieję, że będą sprawiać 
radość – mówi. 

Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl  

– Z włóczką jestem „zaprzyjaźniona” od wielu lat. Już  
50 lat temu robiłam na drutach różne rzeczy. Wtedy 
inspirowałam się gazetami, dzisiaj zaglądam do Internetu  
i używam tylko szydełka. Nauczyłam się korzystać  
z youtube.pl. Tam jest dosłownie wszystko! – mówi. 
Tutoriale w formie video czasami ją inspirują, czasami są 
impulsem do stworzenia własnego projektu. – 
Szydełkowanie w gruncie rzeczy nie jest trudne, ale trzeba 
pamiętać o doborze koloru, zadbaniu o proporcje i byciu 
dokładnym. To idealne zajęcie na długie zimowe wieczory, 
albo na czas lockdownu. Pandemia bardzo mocno 
ogranicza nasze możliwości, ale siedzenie w domu nie 
musi być nudne. Jak się ma jakieś zajęcie, czas milej 
płynie. W Klubie Seniora poznałam wiele ciekawych, 
uzdolnionych i posiadających pasję osób. Chciałabym 
zachęcić wszystkich do pokazaniu światu co potrafią,  
a innych do szukania zainteresowań. 

Pani Basi energii nie brakuje. Wiosną i latem angażuje się 
w prace ogrodowe, dlatego z niecierpliwością wypatruje 
poprawy pogody. 

Foto. Są kolorowe, radosne i miękkie… Włóczkowe maskotki pani Basi 
powstały, by sprawić bliskim przyjemność. Na zdjęciu „armia” aniołków.  

Foto. Pani Basia specjalizuje się w małych, włóczkowych maskotkach. 
Gdy jest w mieście zawsze zagląda do pasmanterii. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

SENIORZY W CYFROWYM 
ŚWIECIE 

Przez ponad dwa miesiące seniorzy z naszej gminy szkolili 
się z zakresu kompetencji cyfrowych. Organizatorem kursu 
jest Fundacja Partycypacji Społecznej, która w ramach 
projektu Śląska Akademia Seniora odkrywa przed osobami 
w wieku 65+ tajniki internetu a co za tym idzie, przedstawia 
im możliwości współczesnego świata wirtualnego. Grupa 
podstawowa liczy 10 osób, ale chętnych było więcej niż 
miejsc, dlatego w szkoleniu uczestniczyli również wolni 
słuchacze.  

Szkolenie przebiegało dwuetapowo. Pierwsza część  
to spora dawka wiedzy o tym jak korzystać z poczty 
internetowej, jak wyszukiwać niezbędnych informacji  
w internecie, robić zakupy, płacić rachunki, podróżować  
z mapami Google Maps i wiele innych. W związku z tym, 
że  internet i cyfryzacja świata to nie tylko nauka, ale też 
rozrywka druga część szkolenia seniorów polegała na 
samodzielnej pracy. Kursanci wspólnie przygotowali 
wirtualną prezentację na temat naszej gminy, którą 
możecie zobaczyć na stronie www.twg-kurier.pl – 
naszym zdaniem jest świetna!   

26. marca cała grupa osiągnęła wymaganą frekwencję  
w związku z czym otrzymali bezpłatnie w ramach kursu 
pakiet nagród: tablet, pendrive oraz dyplom dokumentujący 
ukończenie kursu.  

Dzięki szkoleniu, które odbywało się online nasi seniorzy 
nie czuli tak dotkliwie izolacji związanej z pandemią. A dziś 
swobodnie poruszają się w sieci, korzystają 
z internetowych zasobów i możliwości komunikowania się. 
Serdecznie gratulujemy całej grupie również my 
i zachęcamy wszystkich seniorów w naszej gminie do 
aktywności w wirtualnym świecie. 

Dodatkowo kursanci za pośrednictwem „TWG Kuriera”
składają serdecznie podziękowania Pani Justynie Janosz, 
która zadbała o organizację kursu oraz Panu Arturowi 
Wrzalikowi prowadzącemu kurs za cierpliwość, sympatię 
i umiejętności dydaktyczne. Bardzo dziękujemy!  

GARŚĆ RADOŚCI DLA 
SENIORÓW 

Pod takim mottem wolontariusze z SP w Tworogu 
przygotowali bajkę dla mieszkańców Domu Seniora 
w Nowej Wsi. Obecna sytuacja nie daje możliwości 
odwiedzania seniorów, dlatego młodzież postanowiła 
przygotować online-bajkę - wspomnienie z lat młodości 
jako prezent  na Święta Wielkanocne. Z okazji Świąt 
wolontariusze przygotowali również  kartki  z życzeniami 
i paczki ze słodkościami dla  mieszkańców Domu Opieki 
Społecznej w Tworogu, a także dla naszych 
niepełnosprawnych przyjaciół. Paczki tym razem 
przekazali opiekunowie ze względu na obostrzenia. Jak 
zawsze uśmiech i radość gościły na twarzach 
obdarowanych. 

                            Wolontariusze z opiekunami

UTALENTOWANI I KREATYWNI 

Uczniowie ZSP w Boruszowicach brali udział w dwóch
wiosennych akcjach, których wspólnym mianownikiem jest 
pobudzanie ciekawości świata. Mowa o Festiwalu 
Talentów i Nauki oraz Tygodniu Kreatywności. W ramach 
Tygodnia Kreatywności uczniowie obchodzili Światowy 
Dzień Poezji i Międzynarodowy Dzień Teatru. Był czas na 
czytanie wierszy, tworzenie inspirowanych poezją 
rysunków, poznanie pracy aktora i teatru a nawet zagadki 
teatralne.  

Z kolei Festiwal Talentów i Nauki to stały punkt szkolnego 
harmonogramu. Ten wyjątkowy czas jest poświęcony na 
pasje, zainteresowania, pobudzanie zaciekawienia nauką 
i eksperymentowanie z nią. Uczniowie klasy VII i VIII 
pokazali jak często w codziennym życiu spotykamy 
zjawiska fizyczne. Uczniowie klas I-III brali udział 
w warsztatach naukowych, podczas których przeprowadzili  
doświadczenia pt. gumowe jajo, eksperyment z wędrującą 
wodą oraz hodowlę kryształu. Najmłodsi przedstawili swoje 
talenty na rysunkach. Uczniowie klasy II uczestniczyli 
w warsztatach origami, a uczniowie klasy III doskonalili 
zmysł dekoracyjny. Efektem warsztatów były piękne 
nakrycia stołu, które z powodzeniem można wykorzystać 
podczas różnych uroczystości. Ponadto część uczniów 
wzięła udział w warsztatach kulinarnych mających na celu  
promocję zdrowego stylu życia oraz doskonalenie 
umiejętności kulinarnych (zdj. na str. 16).  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
APLIKACJA GOTOWA  
DO POBRANIA 

W Google Play i App Store jest już dostępny przewodnik 
mobilny Ekomuzea skierowany do mieszkańców i turystów, 
biegaczy, rowerzystów odwiedzających teren obszaru 
działania 5 różnych Stowarzyszeń (Lokalna Grupa 
Działania Leśnej Krainy Górnego Śląska, Lubuski Przełom 
Odry, Równina Pyrzycko Stargardzka, Pojezierze 
Myśliborskie, Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru). 

 

BRAWO KACPER! 

24 kwietnia w Turku odbyła się kolejna edycja Pucharu 
Wielkopolski. W zawodach wzięło udział 222 zawodników 
w kategorii kumite oraz 150 w kategorii kata z 25 klubów.
Kacper Biwo z ZSP w Wojsce zajął 1 miejsce! Swoimi 
sukcesami nigdy się nie chwali. Ciężko na nie jednak 
pracuje. Mówi, że ćwiczy od 7-8 lat. Chłopiec trenuje w 
klubie TKS Karate Tarnowskie Góry. Ogromne gratulacje! 
(źródło: fb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce).  

Aplikacja mobilna Ekomuzea jest efektem 
międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Marka 
Turystyczna – sieć Ekomuzea” współfinansowanemu ze 
środków Unii Europejskiej. Aplikacja obejmuję m.in. gminę 
Tworóg i nasze bliskie sąsiedztwo, a także wiele 
ciekawych miejsc, które jako turyści z pewnością 
powinniśmy zwiedzić. 

Z tworzeniem aplikacji związany był konkurs „Miejsca 
warte odwiedzenia na terenie Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”. Niedawno ogłoszono 
wyniki. Wśród laureatów jest mieszkaniec gminy 
Tworóg. Piotr Głowania zgłosił urokliwy zakątek: Staw 
Wytoki. W kolejnym wydaniu pokażemy Wam to miejsce. 
Właśnie tam Piotr Głowania odbierze swoją nagrodę.  

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział, 
za cudowne zdjęcia i niezwykłe opisy przepięknych miejsc. 
Pełna lista laureatów na stronie: lesnakrainalgd.pl 

ekomuzea.pl 
 

MAMA I JA 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci do udziału 
w konkursie plastycznym z okazji Dnia Matki. Szczegóły na 
stronie organizatora: gok-tworog.pl 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE 
TECHNOLOGII 

Przedszkolaki z Oddziału Zamiejscowego w Kotach biorą 
udział w projekcie Ogólnopolskim „Technikoludek – czyli 
przedszkola w świecie technologii”. Organizatorem 
projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku. Głównym 
celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat 
technologii.  

„Polska na niebiesko” to nie jedyna akcja solidarnościowa 
z osobami chorymi. W ramach obchodów Światowego 
Dnia Osób z Zespołem Downa, uczniowie z Boruszowic 
przyłączyli się do akcji „Dzień Kolorowej Skarpety”. 
Wydarzenie polegało na założeniu skarpetek w różnych, 
wesołych kolorach – w paski, we wzorki, pstrokate, nie do 
pary.  

Taki spontaniczny, niecodzienny gest miał na celu 
zamanifestowanie odrębności, z którą na co dzień zmagają 
się osoby z Zespołem Downa. W ten sposób środowisko 
szkolne chciało pokazać, że integrujemy się 
z niepełnosprawnymi i chociaż się różnimy, to wszyscy 
jesteśmy równi. 

NAKRĘTKI DLA DARKA i MAJKI 

16. kwietnia w Szkole Podstawowej w Tworogu udało się 
sfinalizować kolejną akcję: „Nakrętki dla Darka”. Z powodu 
sytuacji pandemii w załadowaniu worków z nakrętkami 
pomogli dorośli wolontariusze i opiekunowie (waga 
nakrętek 620 kg). Uzyskane pieniądze przekazano na 
rehabilitację Darka – mieszkańca naszej gminy 
i absolwenta szkoły, który wymaga stałej rehabilitacji.  

Tego samego dnia uczniowie ZSP w Boruszowicach 
podsumowali akcję „ Nakrętki dla Majki”. 150 kilogramów 
przekazano do zakładu przetwórczego, a uzyskane środki 
przekazano Majce wraz z paczką świąteczną. W imieniu 
obdarowanych dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 
akcję. Zbierajcie dalej!  

 

Właśnie kolor niebieski – symbolizujący solidarność 
z osobami zmagającymi się z autyzmem – był obecny na 
lekcjach (zdj. poniżej). Dzieci ubrały niebieskie koszulki 
i słuchały uważnie czym jest autyzm i jakie trudności 
spotykają chorych i ich rodziny.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jest już 
400 tysięcy osób, u którym zdiagnozowano spektrum 
autyzmu.   

Działania te rozwijane są  poprzez realizację minimum 
jednego z pośród trzech zadań w miesiącu, ściśle 
związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak 
również pracą własną dzieci, np. tworzeniem aparatu 
fotograficznego, laptopa. Przedszkolaki z Kotów stworzyły 
kącik technologiczny, korzystają z pokazów 
multimedialnych na temat wad i zalet sięgania po 
nowoczesne technologie. Chcemy kształtować osobowość 
przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał  
z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu 
piękna otaczającego świata. 

NA NIEBIESKO W SKRAPETACH 
NIE DO PARY… 

Uczniowie ZSP w Boruszowicach przyłączyli się do 
obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który 
przypada 2 kwietnia. Jedną z inicjatyw podejmowanych na 
rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum 
autyzmu i ich rodzin jest kampania „Polska na niebiesko” 
organizowana przez fundację JiM. 
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KURIER KULTURALNIE 

Nadal są jeszcze nie do końca zbadane, choć bez 
wątpienia stanowią ważne źródło wiedzy o osadnictwie 
wiejskim oraz panującej w XVIII wieku sytuacji społeczno-
gospodarczej Śląska, a na ich podstawie wyłania się obraz 
rozwiniętych gospodarczo terenów wiejskich. 

W Staatsbibliothek Berlin można odpłatnie nabyć  kopie  
poszczególnych arkuszy pod warunkiem, że zna się ich 
sygnatury. Są dostępne tylko do użytku prywatnego 
i chronione prawami autorskimi. W przypadku chęci 
publikacji ich fragmentów należy wystąpić o pisemną 
zgodę, a ponieważ takową otrzymałem, mogę się 
z Państwem podzielić tymi niezwykłymi dokumentami.  

Bernard Piecuch

Kompletne opracowanie (trzy części, które kolejno 
publikowaliśmy) znajdziecie wraz z fragmentami map na 
naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl. Polecamy! 
Panu Bernardowi natomiast dziękujemy za ciekawy 
materiał i chęć podzielenia się swoją wiedzą na łamach 
„TWG Kuriera”.  

Bibliografia:  

1. Borowicz D. Dolny Śląsk w dawnej kartografii.  Legnica, 26 kwiecień 
2016. 
2. Przybytek D.: Kartografia historyczna Śląska XVIII-XX w. Wrocław 
2002. 
3. Konias A. Kartografia topograficzna  państwa i zaboru  pruskiego… 
Słupsk 2010.   
4. Wielanb.J.W, Schubert.M. Atlas Silesiae id Est Dukatus 
Silesiae…Norynbergia 1752.-                                                
- biblioteka cyfrowa.pl/dlibra/shoe-contrnt/publication/35400/editio/41678 
5. Janczak J.  Mapy Fryderyka Chrystiana von Wredego… Wrocław – 
Warszawa 1982.  s.535-540 
6. Greiner P. Kriges carte von Schlesien….  München 1992 (recenzja) 
7. Wrede Ch.F.von: Kriges Carte von Schlesie… Tom 2, arkusz 18. 
Staatsbibliotek Berlin. 

TRZY FIGURY – METAMORFOZA 
TRWA 

Trwają prace renowacyjne Trzech Figur, które jesienią 
ubiegłego roku zdemontowano z postumentów. 
Zapytaliśmy Jolantę Warzechę, plastyczkę z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu na jakim etapie jest 
renowacja.  
Okazuje się, że kompleksowe odnowienie zabytku jest 
bardzo czasochłonne. Wszystkie trzy figury: Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej, św. Jerzego i św. Leopolda III, 
zostały poddane piaskowaniu.  

TWORÓG NA KARTACH ATLASU 
,,KRIGES-CARTE VON 
SCHLESIEN’’ (CZĘŚĆ III) 

Na podstawie rejestru statycznego widocznego po prawej 
stronie 18 arkusza mapowego,  właścicielem Brynka w tym 
czasie była osoba o nazwisku von Patzensky. W Brynku 
znajdowało się prawdopodobnie 8 zagrodników  
i chałupników (niestety nie wiem, co oznacza litera j przed 
liczbą zagrodników) oraz hodowano 5 koni. 

Na omawianej mapie Brynka widać wyraźnie: rozległy 
staw, dwa młyny wodne (jeden za mostem, drugi powyżej 
na tej samej odnodze rzeki) oraz kuźnię. Zaznaczono 
ponadto istniejące zabudowania, drogi oraz dworek 
szlachecki umiejscowiony po lewej stronie stawu. 

Na podstawie oryginalnych map wykonano kilka 
rękopiśmiennych kopii, które były używane przez sztab 
korpusu stacjonującego na Śląsku. Niektóre w czasie 
działań wojennych dostały się w ręce austriackie  
i posłużyły do wykonania kilku kolejnych kopi, które są 
obecnie przechowywane w zbiorach kartograficznych 
Austriackiej Biblioteki Narodowej. Należy podkreślić, że 
mapy, które powstały pod kierownictwem von Wredego, 
były nie lada osiągnięciem kartograficznym, jednakże 
kartografia cywilna nie miała z nich większego pożytku, 
ponieważ przez blisko 150 lat były utajnione. 
Zaprezentowano je szerokiej publiczności po raz pierwszy 
po 1901 roku, podczas XIII Dni Niemieckich Geografów we 
Wrocławiu.  

Początkowo dzieło przechowywano w Archiwum 
Kartograficznym Pałacu w Poczdamie (do 1816 r.),  
a następnie do 1919 roku w Archiwum Kartograficznym 
Pruskiego sztabu Generalnego. Ostatecznie na mocy 
Traktatu Wersalskiego mapy trafiły do Pruskiej Biblioteki 
Państwowej w Berlinie, gdzie przechowywane są do dziś. 
Kolorowe rękopiśmienne oryginały map przetrwały zatem 
do naszych czasów. 

Foto. Fragment danych statystycznych dotyczących Brynka, 
umiejscowionymi po prawej stronie 18 arkusza mapowego. 

Foto. Fragment arkusza 18 tomu II atlasu, przedstawiający Brynek. 
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Po oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków w strukturze oraz  
wytrawieniu preparatem antykorozyjnym, blachy zostały 
polakierowane specjalnym lakierem zabezpieczającym 
m.in. przed warunkami atmosferycznymi. Następnie 
plastyczka przystąpiła do odtwarzania wizerunku Matki 
Boskiej, który zdaniem Jolanty Warzechy był 
najtrudniejszy.  

– To żmudna, wymagająca skupienia  
i dokładności praca. Użyłam farb arylowanych,  
a zwieńczeniem renowacji były złocenia na krawędziach 
stroju – mówi. Maryjka jest już gotowa. Brakuje tylko 
aureoli z gwiazd, ale tu z pomocą przyszedł mieszkaniec 
gminy, który zaoferował wykonanie nowej. Teraz trwają 
prace nad wizerunkiem św. Leopolda. Szacunkowo cała 
renowacja potrwa do lata. Przed ponownym 
umieszczeniem na postumentach figury zostaną jeszcze 
raz polakierowane. Powyżej możecie porównać wizerunek 
Matki Boskiej przed i po renowacji.  

JAK MAJ TO MAJBAUM! 

W centrum Tworoga, na placu obok Urzędu Gminy 
stanie maibaum, czyli tzw. drzewko majowe. 
Konstrukcja zostanie wzniesiona, o ile pogoda 
pozwoli, w połowie miesiąca.  

Maibaum to jedna z najpopularniejszych bawarskich 
tradycji, ale nie tylko. Zwyczaj stawiania majowego 
drzewka można odnaleźć m.in. na Śląsku, na Morawach, 
Górnych Węgrzech, a nawet w Katalonii i we Włoszech. 
Drzewko majowe symbolizuje życie, odradzanie się natury, 
witalność, energię. – Do połowy XVIII wieku drąg drzewka 
był goły. Później zaczęto go umajać (przyozdabiać) 
świerkowym wieńcem; na czubku umieszczano choinkę. W 
zasadzie wieniec i czubek moja powinien być wykonany z 
gałązek brzozy, ale w tej części Europy nie zawsze o tej 
porze roku brzózki są zielone i w dodatku szybko więdną. 
Jeżeli moj był przez cały rok narażony na działania 
atmosferyczne, to musiał być wymieniany co pięć lat.  

Drzewka majowe stawiano w miejscu wiejskich spotkań, 
gdzie odbywały się zabawy oraz różnego rodzaju zawody 
sprawnościowe. Stawianie moja to cały ceremoniał: trzeba 
było go kolektywnie wyciąć, przetransportować z lasu, 
postawić, udekorować i nie pozwolić sobie go ukraść przez 
konkurencyjną wieś lub gminę. Obowiązywał specjalnie 
opracowany 10 punktowy regulamin kradzieży moja. Była 
w nim między innymi mowa, iż nie wolno odbierać drąga 
siłą. Wolno było go demontować wtedy, gdy nie był 
pilnowany, lub gdy pilnujący, zmorzeni przez Bachusa, nie 
byli w stanie go bronić lub gdy spali. Konkurencyjna wieś, 
której udało się ukraść moj, podawała to z dumą do 
publicznej wiadomości. żeby go odzyskać trzeba było 
zapłacić okup w postaci 1 beczki piwa – pisał Fryderyk 
Zgodzaj w tekście „Umajony moj” (TWG Kurier, Nr 15).  

To pan Fryderyk, jako pasjonat lokalnej historii, ale też 
kultury tradycyjnej, wiele lat temu przywrócił w naszej 
gminie tradycję stawiania drzewka majowego. I jak widać 
skutecznie. Jak będzie wyglądać tegoroczny maik? 
Drewniany drąg jest już przygotowany. Suszy się od wielu 
miesięcy. Jest pokaźnych rozmiarów. Docelowo na być 
„ubrany” w śląskie barwy i przepięknie ozdobiony.  

KONKURS RECYTATORSKI  
– WYNIKI  

XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Boruszowice-Tworóg 2021 został rozstrzygnięty. 
Ze względu na obostrzenia, dzieci nie mogły 
wyrecytować wybranych utworów „na żywo”. 
Prezentacje konkursowe zostały zamieszczone na 
kanale Youtube. 

W kategorii najmłodszej (klasy I-III SP) jurorzy wysłuchali 
21 recytacji uczniów ze szkół: SP nr 10 w Tarnowskich 
Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miasteczku 
Śląskim, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach.  

W kategorii klas IV-VI SP przed jurorami zaprezentowało 
się 14 recytatorów z SP nr 5, SP nr 16 w Tarnowskich 
Górach, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach. W kategorii klas VII-VIII 
w przesłuchaniach wzięło udział także 14 recytatorów ze 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Zbrosławicach,  SP nr 5 w Tarnowskich Górach,  SP nr 1 
w Krupskim Młynie,  Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach. 

Nagrodzeni w kategorii wiekowej klasy I-III: 
I miejsce: nie przyznano 
II miejsce: Noemi Ignac (SP w Tworogu) 
III miejsce ex aequo: Bartosz Bosz (SP w Boruszowicach), 
Milena Ziaja  (SP w Tworogu) 
Wyróżnienia: Magdalena Kuta (SP w Boruszowicach), 
Julia Pelak (SP w Tworogu), Natalia Kowalczyk (SP 
w Tworogu) 
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Nagrodzeni w kategorii wiekowej klasy IV-VI: 
I miejsce: Bartosz Bodnar (SP nr 5 w Tarnowskich Górach) 
II miejsce: Grzegorz Figuła (SP nr 16 w Tarnowskich 
Górach) 
III miejsce ex aequo: Zuzanna Kosma (SP w Tworogu), 
Martyna Musik (SP w Tworogu) 
Wyróżnienie: Emilia Bosz (SP w Boruszowicach) 

Nagrodzeni w kategorii wiekowej klasy VII-VIII: 
I miejsce: Jakub Cieślik (SP w Boruszowicach) 
II miejsce: Julia Dohn (SP w Zbrosławicach) 
III miejsce: Adam Gatys (SP w Boruszowicach) 

– Nagrody książkowe oraz dyplomy dla laureatów 
Konkursu ufundowane przez Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu, panią Grażynę Chmiel, zostaną 
przekazane do szkół, gdy poluzowaniu ulegną obostrzenia 
związane z pandemią. Informujemy, że nasz konkurs 
został zamieszczony na liście konkursów kuratoryjnych  
i osiągnięcie w nim punktowanego miejsca może być 
wpisane na świadectwie szkolnym. Gratulujemy 
Laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu  
i ich opiekunom za obecność i już dziś zapraszamy za rok 
do udziału w XXII edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego – podsumowują organizatorki Konkursu 
Anna Rogala-Goj, nauczyciel języka polskiego, dyrektor 
ZSP w Boruszowicach i Eleonora Krywalska, nauczyciel 
języka polskiego z SP w Tworogu.  

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem 
„Znajdziesz mnie w bibliotece”. Gorąco zachęcamy 
wszystkich czytelników do udziału w ogólnopolskim 
święcie czytelnictwa i bibliotek. GBP w Tworogu 
przygotowała atrakcje na cały tydzień. Od poniedziałku  
10 maja bibliotekarze z gminy będą promować 
czytelnictwo, zachęcać Was do odwiedzin, edukować jaką 
książkę wybrać dla dziecka oraz będą Was rozśmieszać!  

Cytaty wybitnych pisarzy, z wybranej prozy i poezji a nawet 
biblioteczne dowcipy znajdziecie na kartkach 
rozwieszonych w całej gminie. Te niepozorne kartki to 
jednocześnie zaproszenie do wypożyczalni w myśl 
tegorocznego hasła „Znajdziesz mnie w bibliotece”.  
W ramach Tygodnia Bibliotek zapraszamy również do 
udziału w konkursie „Czytanie to najlepszy sposób uczenia 
się” (szczegóły obok).  

Szczegóły na stronie gok-tworog.pl oraz na FB 

JESTEŚMY NAJLEPSI  
W POWIECIE! 

Gminna Biblioteka Publiczna wypracowała najlepszą 
ocenę wyników i wskaźników pracy bibliotek na terenie 
powiatu tarnogórskiego. Pomimo pandemii, w minionym 
roku pokazaliśmy, że poziom zainteresowania książkami  
i usług bibliotecznych w naszej gminie jest bardzo wysoki.  

W zestawieniu przygotowywanym co roku przez Bibliotekę 
Śląską były brane pod uwagę takie wskaźniki jak liczba 
  

czytelników, udostępnień, woluminów i zakupionych 
książek ze środków samorządowych w przeliczeniu na 
100 mieszkańców i etat. – Jesteśmy bardzo dumni 
i cieszymy się, że nasza praca, często niedoceniana 
i niezauważana znalazła tak spektakularne 
odzwierciedlenie w powiatowym zestawieniu. Miniony rok 
był bardzo trudny. Z przyczyn od nas niezależnych 
mieliśmy okresy zamknięcia. Każdy taki moment był 
przyjmowany przez czytelników z zawodem. Były telefony 
z pytaniami kiedy będziemy otwarci, dlatego gdy tylko była 
taka możliwość zapraszaliśmy czytelników i świadczyliśmy 
usługi w ścisłym reżimie sanitarnym. Dodać należy, że 
wynik dotyczy okresu, w którym rozpoczęła się pandemia, 
a więc bardzo trudnego. To dla nas wyraźny sygnał, 
że w gminie Tworóg jest apetyt na książki! – mówi Grażyna 
Chmiel, dyrektor instytucji.  

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Krupski Młyn, 
na trzecim – Tarnowskie Góry. Rok wcześniej GBP 
w Tworogu była na drugim miejscu.  

CZYTAJCIE I PISZCIE RECENZJE 
– KONKURS!  

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim "Czytanie to 
najlepszy sposób uczenia się" organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Tworogu oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu. Prace konkursowe  należy nadsyłać na
adres konkursrecenzja@interia.pl. Termin nadsyłania 
prac upływa 17.05.2021. Regulamin dostępny na stronie
www.sptworog.szkolna.net. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Inwestycja była wykonana przy udziale środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. 
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 
zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 
poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. 
W związku z tym gmina jest zobowiązana do uzyskania 
efektu ekologicznego wykazanego w postaci liczby 
podłączonych domostw do nowej sieci kanalizacyjnej.  
 

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ 

Po udanej i efektownej rozbudowie Szkoły Podstawowej 
w Tworogu, gmina skupia się na pozostałych szkołach. 
Będzie nie tylko budowana sala gimnastyczna przy 
ZSP w Wojsce (inwestycja jest obecnie na etapie 
projektowym), ale także boisko wielofunkcyjne przy 
ZSP w Boruszowicach.  
 

KANALIZACJA W NOWEJ WSI 
TWOROSKIEJ – JAK SIĘ 
„PRZYŁĄCZYĆ”?  

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska 
wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem 
tłocznym” jest już zakończona. Gmina uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że rusza 
proces wykonywania podłączeń przyłączy 
grawitacyjnych do studzienek podciśnieniowych. Jak 
to zrobić? Do skrzynek pocztowych mieszkańców 
Nowej Wsi Tworoskiej dostarczono szczegółowe 
wytyczne instruujące jak krok po kroku wykonać 
przyłącze. Instruktaż znajdziecie również na stronie 
Urzędu Gminy (tworog.pl).   

Eksploatatorem sieci będzie Zakład Usług Komunalnych 
Tworóg Sp. z o.o.  Przyłącze należy wykonać zgodnie  
z wytycznymi. Włączenie instalacji kanalizacyjnej  
z budynku do studni kanalizacji podciśnieniowej, 
zlokalizowanej w rejonie Waszych nieruchomości może 
zostać wykonane przez firmę posiadającą przygotowanie 
zawodowe w zakresie robót instalacyjnych lub we własnym 
zakresie, pod nadzorem ZUK Sp. z o.o. Tworóg.  

O planowanym terminie wykonywania robót właściciel 
nieruchomości powinien powiadomić pisemnie ZUK  
z tygodniowym wyprzedzeniem, podając nazwę firmy 
wykonawczej. ZUK Tworóg dokona odbioru podłączenia 
po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz po 
oplombowaniu przez ZUK wodomierza zabudowanego 
zgodnie z wydanymi warunkami (w przypadku poboru 
wody ze studni). Następnie właściciel nieruchomości 
podpisuje w siedzibie ZUK oświadczenie o wykonaniu 
przyłącza. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy na 
odprowadzanie ścieków z Zakładem Usług Komunalnych 
(użytkowanie przyłącza kanalizacyjnego bez umowy na 
odprowadzanie ścieków będzie traktowane jako nielegalny 
zrzut ścieków, co zgodnie z Ustawą z 7 czerwca 2001r.,  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł.).  

O wszystkich wytycznych szczegółowo przeczytacie 
we wspomnianym instruktażu. Szczegółowych 
informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej udziela Dział Techniczny Zakładu 
Usług Komunalnych w Tworogu po numerem telefonu 
32 381 00 50.  

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t. j. z dnia 
08.24.2020r) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej stanowi obowiązek właścicieli 
nieruchomości. 
 

Gmina Tworóg otrzymała 500 000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie dotyczące 
budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boruszowicach. – Po raz kolejny 
serdecznie dziękujemy Panu Posłowi RP Jarosławowi 
Gonciarz za pomoc i wsparcie na etapie starania się 
o środki finansowe – napisano na oficjalnym fanpage’u 
Gminy Tworóg.  
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Urząd Gminy w Tworogu przypomina, że mieszkańcy, 
którzy nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, 
mogą liczyć na bezpłatne poradnictwo. Poradę można 
uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod 
numerem telefonu: 32 381-37-76 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

 

 Jednostka nieodpłatnego poradnictwa: 

– psychologicznego, w poniedziałki w godzinach:  
15.00 – 17.00, tel. 32 284-68-57,  
mail: gopstworog@poczta.onet.pl,  

– przeciwdziałania przemocy domowej,  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS  
(pon. 7.00-17.00, wt.-czw. od 7.00 15.00, pt. 7.00-
13.00), tel. 32 284-68-57, mail: 
gopstworog@poczta.onet.pl 

 

 

Pani Małgorzacie Ziai 

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

Mamy 

składają 

Wójt Gminy Tworóg  

Eugeniusz Gwóźdź 

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 

oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  

w Tworogu 

 

Obecnie porady udzielane są za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość. W przypadku zniesienia 
obostrzeń, porady będą udzielane w budynku Urzędu 
Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16).  

Mieszkańcy Gminy Tworóg mogą skorzystać także  
z innych form nieodpłatnego poradnictwa: 

 psychologicznego (tel. 32 284-68-57, e-mail: 
gopstworog@poczta.onet.pl) 

 przeciwdziałania przemocy domowej (tel. 32 284-
68-57, e-mail: gopstworog@poczta.onet.pl) 

 obywatelskiego (tel.32 381-37-76) 
 
Z bezpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz mediacji może skorzystać każda 
osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Punkty i jednostki dla mieszkańców naszej gminy 
znajdujące się w Urzędzie Gminy: 

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego –  
Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Pomocy 
Uzależnionym i ich Bliskim "FALOCHRON", 
godziny pracy:  

poniedziałek 14.00 -18.00  
wtorek 14.00 -18.00  
środa 14.00 -18.00  
czwartek 14.00 - 18.00  
piątek 14.00 -18.00  

 

 

 

Gmina Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania na zadania związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg 
w 2021 roku.  

Wnioski można składać do 14 maja 2021 r. w Urzędzie 
Gminy Tworóg. Do wniosku należy dołączyć 
obowiązkowo kolorowe zdjęcie. Więcej informacji pod 
numerem 32/ 428 46 54 
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FLAGA ZAWIESZONA 

W ubiegłym roku w Mikołesce powstało miejsce pamięci  
z masztem flagowym, kamieniem z tablicą pamiątkową  
i rysem historycznym wsi wraz z zielonym obejściem. 
Skwerek zbudowano w ramach realizacji „Inicjatywy 
Sołeckiej” – konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski. Na realizację tego zadania wieś otrzymała 
10 tys. zł. Mieszkańcy chcieli w ten sposób uczcić 350-
lecie Mikołeski i stulecie powstań śląskich, w których 
mieszkańcy wsi również brali udział.  

Podczas tegorocznej majówki okazało się, że skwer pełni 
jeszcze jedną funkcję – to idealne miejsce do obchodów 
Święta Pracy (1 maja) oraz Dnia Flagi (2 maja). Jak widać 
na poniższym zdjęciu na maszcie zawisła polska flaga.  
W uroczystości wzięły udział całe rodziny, rada sołecka 
oraz sołtys wsi, Irena Piecuch.  

WYPALANIE TRAW  
– NIE RÓBCIE TEGO! 

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane 
z wypalaniem traw. Przypominamy, że grożą za to 
surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat 
wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie 
o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks 
wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. 
do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy 
dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty 
zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia 
wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami 
Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat. Ponadto wypalającemu grożą dotkliwe 
kary, które może nakładać Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje 
bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. 
Pożar pokrywy gleby pogarsza właściwości biologiczne 
gleby, niszczy jej mikroflorę. Co więcej, w znacznym 
stopniu obniża wartość plonów. 
Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje lat, 
aby powrócić do stanu sprzed katastrofy. 

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu –
zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną również zwierzęta. Podczas pożaru 
zwierzęta wpadają w popłoch, tracą orientację i wpadają 
prosto w płomienie. W wyniku pożarów traw zostają 
zniszczone miejsca lęgowe ptaków gniazdujących na 
ziemi, giną także pożyteczne ssaki takiej jak krety, jeże, 
ryjówki, umierają płazy, gady oraz owady. Ale nie tylko 
świat zwierząt jest zagrożony. Pożary zagrażają także 
domom i zabudowaniom gospodarczym, w których życie 
tracą ludzie.  

W tym roku miejsce pamięci zostanie doposażone. 
Zostaną zamontowane ławki i kosze na kosze. Niebawem 
polska flaga zostanie wymieniona na flagę sołecką.  

Foto. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obchodzony 2 maja.  
To jedno z najmłodszych świąt państwowych, bo obchodzone zaledwie od 

2004 r. Dzień flagi ma upamiętniać historię polskich barw narodowych  
i przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.  
W Mikołesce moment wciągania flagi na maszt obserwowało wielu 

mieszkańców.  
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Foto. Uczniowie ZSP w Boruszowicach uwielbiają eksperymenty 
naukowe i kulinarne wyzwania. O Festiwalu  Talentów i Nauki 

przeczytacie na str. 6.  

 

Foto. W Wielkim Wiosennym Gminnym Sprzątaniu wzięło udział wielu 
wolontariuszy z całej gminy. W samej Połomi sprzątało ok. 30 osób (zdj. 
powyżej). Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i troskę o środowisko.  


