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Miesięcznik samorządowy  

Gminy Tworóg

TWG

W tym miesiącu na okładce uczniowie ZSP 
w Boruszowicach w karnawałowym nastroju 
- str. 4. 

CO JESZCZE  
W WYDANIU?

Wielki finał WOŚP w Tworogu. W tym roku 
orkiestra zagrała pomimo braku prąd - str. 6.

Jednym z najbardziej rozpoznawanych 
magików jest Dynamo z Wielkiej Brytanii. Na 
szczęście my nie musimy szukać tak daleko.  
Mamy iluzjonistę w Tworogu -  str. 7.

Pod lupę bierzemy kolejnych sołtysów. Tym 
razem głos oddaliśmy Paniom – str. 10.

Na przełomie grudnia i stycznia Nadleśnictwo 
Brynek prowadziło konsultacje społeczne w sprawie  
projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Brynek na lata 2022-2031. Zainteresowanym 
mieszkańcom przysługiwało prawo do wnoszenia 
uwag i pytań. Pojawiły się krytyczne opinie i obawy 
związane głównie z planowanym pozyskaniem 
drewna na zrębach. Społeczne niepokoje stały się 
tematem komisji wspólnej Rady Gminy w Tworogu, 
która obradowała 10 stycznia na sali GOK-u. 

Ciąg dalszy na str. 8

CO Z TĄ "WYCINKĄ"?
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TU NAS ZNAJDZIESZ

DRUK

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W WOJSCE

GOK ZAPRASZA

Uczniowie klas I-III podstawówki w Wojsce podczas zajęć świetlicowych wykonali 
wielką wydzierankę, której bohaterem był bałwan. Wspólnie spędzony czas okazał się 
doskonałą zabawą, uczącą kultury współpracy poprzez integrację. Uczniowie doskonalili 
swoje umiejętności manualne i rozwijali kreatywność. W trakcie aktywności nie zabrakło 
również elementu zdrowej rywalizacji (źródło: fb). 

CZYSTE POWIETRZE

26 stycznia na sali GOK odbyło się spotkanie informacyjne dot. wymiany źródeł ciepła 
oraz Programu Czyste Powietrze. Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Tworogu działa 
punkt przyjmowania wniosków w ramach ww. programu (I piętro, pokój 111). Bezpośrednie 
informacje na temat programu można uzyskać także pod numerem telefonu: (32) 285 74 
93 wew. 54 lub (32) 428 46 54. Nabór wniosków realizowany jest na bieżąco.
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Opierając się na notatkach prasowych 
śląskich gazet, mianowicie „Gazety 
Robotniczej”, „Górnoślązaka”, czy też 
„Gońca Śląskiego”, dotyczących wybuchów 
w górnośląskich prochowniach, można 
podejrzewać, że nie były to przypadkowe 
zdarzenia, ale zorganizowana akcja 
dywersyjna, mająca na celu likwidację 
przemysłu zbrojeniowego na polskim Górnym 
Śląsku, w tym ograniczenia wydobycia węgla 
kamiennego, z powodu niewystarczającej 
ilości środków strzałowych w górnictwie.

Doniesienia prasowe różniły się między 
sobą co do treści notatek, nazwisk zabitych 
i rannych oraz miejsca wybuchu. Tylko w 
jednym przypadku zaistniała zgodność w 
podanych informacjach, dotycząca przyczyn 
eksplozji; pierwotnie według dyrekcji 
Pniowitzer Pulverfabrik nieznane były 
przyczyny tego tragicznego zdarzenia. W dniu 
17 grudnia 1921 roku śmierć ponieśli: Wiktor 
Ciba,  lat 42 z Boruszowca; Franciszek Ecler,  
lat 45 z Boruszowca; Karol Łata, lat 37 z 
Hanuska; Karol Szendziołek, lat 31 z Pniowca; 
Alojzy Jarząbek, lat 18 z Boruszowca; Albert 
Łysik, lat 21 z Boruszowca. Przypadkowo, na 
skutek eksplozji amonitu, zginęła Maria Pryk 
lat 35 z Boruszowca, zbierająca węgiel przy 
torach, w pobliżu wybuchu. Przeżyli ranni, 
podczas wybuchu, mianowicie: Franciszek 
Brol z Solarnji, Antoni Pilarski i Herman 
Plewiak z Boruszowca, Błażej Opara  
z Hanuska, Antoni Krok z Solarnji oraz Paweł 
Latach z Boruszowca.  

Można zrozumieć nieścisłości  
w podawane przy nazwiskach, gdyż prasie 
udzielali informacje członkowie dyrekcji 
Pulverfabrik, którym często myliły się 
śląskie nazwiska i wyrażenia, przeinaczane  
z braku odpowiedników w języku niemieckim. 
Powyżej podano nazwiska, wiek i miejsce 
zamieszkania zabitych w wybuchu  
w oparciu o fabryczny rejestr prochowni. Przy 
nazwiskach rannych, którzy przeżyli wybuch, 
podano dodatkowo miejsce zamieszkania.   

Oczywistym jednak przekłamaniem było 
podanie w prasie miejsca wybuchu, który 
ponoć miał wydarzyć się w zakładowym 
laboratorium. Laboratorium zbudowane  
w końcu XIX wieku, stoi do dnia dzisiejszego  
i czynne było, gdy prochownię przekształcano 
w 1930 roku, na fabrykę  papieru Lignoza.

Mając na uwadze ilość zabitych  
i rannych pracowników (przypuszczalnie 
13), można zadać sobie retoryczne pytanie, 
dlaczego w tym miejscu było tylu robotników 
produkcyjnych, a nie było wśród ofiar 
pracowników laboratorium. Oprócz tego, 
z praktyki wiadomo, że do badań zużywa 
się zwykle niewielkiej ilości materiałów 
wybuchowych, które nie mogły powodować 
tak ogromnych zniszczeń, dając w skutkach 
wielu zabitych i rannych oraz olbrzymich  
strat.

W konsekwencji wybuch doprowadził do 
ograniczenia na kilka lat możliwości produkcji 
materiałów wybuchowych na „Boruszowcu”, 

100-LECIE WYBUCHU W BORUSZOWCU CZ. II

K U L T U R A L N I E

głównie amonitu dla górnictwa węglowego.  
Potężny wybuch, jaki miał miejsce  

w miejscowej fabryce, odległy był około 500 
metrów od dyrekcji i laboratorium. Według 
relacji „Chimka” Poloczka (pośredniego 
świadka wydarzeń, którego matka pracowała 
w miejscu wybuchu) wynika, że eksplozja 
wydarzyła się przy produkcji amonitów dla 
górnictwa, a nie w laboratorium. Ostatecznie 
dyrekcja musiała skorygować wcześniejsze 
doniesienia prasowe, informując zgodnie  
z prawdą, że wybuch w prochowni nastąpił 
na wydziale produkcyjnym, podczas 
mieszania (gotowania) saletry amonowej.

W miejscu eksplozji (na tzw. drugiej 
polanie), gdzie oprócz leja, takiego jak na 
zdjęciach powyżej, miejscowa ludność 
rozbierała resztki murów po wybuchu, 
które służyły jako materiał budowlany, 
odpowiednio „oklupywany” z resztek 
zaprawy. Między innymi ojciec autora 
artykułu, wybudował domek jednorodzinny, 
z cegły po prochowni, a wielu mieszkańców 
Hanuska i Solarnji, z cegły po wybuchu, 
stawiało przydomowe budynki gospodarcze.

Opracował:  
B. Opara vel Kuźnik z Klepki  

w grudniu 2021 roku

Ciąg dalszy historii w kolejnym wydaniu 
„TWG Kuriera”. 
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25 stycznia odbyło się podsumowanie  
II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 
„Mój Śląsk. Moja szkoła na Śląsku” 
ogłoszonego przez Szkołę Podstawową im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu. Spotkanie 
odbyło się on-line. W uroczystości udział 
wzięli laureaci konkursu, ich nauczyciele-
opiekunowie, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tworogu oraz organizatorzy. 

– W roku 2021 Szkoła Podstawowa 
w Tworogu obchodziła 90. rocznicę 
powstania. Dlatego w  drugiej edycji 
konkursu „Mój Śląsk” zaproponowaliśmy 
tematykę dotyczącą szkoły, nie tylko jako 
placówki, w której kształci się młodzież, 
ale także jako miejsca związanego  
z historią regionu.  Poprosiliśmy uczestników 
konkursu o skonkretyzowanie w literackiej 
formie  własnych refleksji i  opowieści  
o swojej szkole, o jej historii, tradycjach, 
sukcesach, o tym, co dla młodego 
człowieka ważne, piękne, niezwykłe, warte 
uwagi – podsumowują organizatorzy.  
W konkursie brali udział uczniowie klas IV – 

VIII ze szkół podstawowych z województwa 
śląskiego. Na zaproszenie odpowiedziały 
szkoły z Katowic, Żędowic, Siemianowic 
Śląskich, Boruszowic, Zbrosławic. Swoje 
opowieści spisało stu dwudziestu uczniów. 
W tych literackich próbach szkoła stawała 
się miejscem niezwykłych, czasami wręcz 
fantastycznych wydarzeń. Laureatka  
I miejsca w kategorii esej, Natalia Lorenc: 
napisała: „Moja szkoła jest „żywa” (…) 
Nasi nauczyciele kształtują nasze nawyki 
- szczególnie tak cenione na Śląsku jak 
uczciwość i  pracowitość.” Z kolei Kinga 
Marek- laureatka I miejsca w kategorii 
opowiadanie, zakończyła swą piękną 
opowieść słowami: „Doświadczenia, 
jakiego nabrałam podczas mojej sennej 
„podróży”, pozwoliły mi spojrzeć na moją 
szkołę nieco inaczej. Przecież  ma ona tak 
długą historię i tak dba o  pielęgnowanie 
tradycji! (…) Postanowiłam, że napiszę 
pracę, w której oddam szkole należny jej 
szacunek. Przyrzekłam sobie również, 
że będę troszczyła się o dziedzictwo 

3 lutego w ZSP w Boruszowicach 
obchodzono Dzień Tańca i Karnawału. 
Dzieci z młodszych klas, nie objęte 
nauczaniem zdalnym, przyszły do szkoły  
w pomysłowych przebraniach  
i "imprezowym" nastroju. Karnawałowe 

DZIEŃ TAŃCA I KARNAWAŁU

szkoły, będę kontynuowała sukcesy moich 
poprzedników, a moją pracę dedykuję tym, 
którzy od początku jej istnienia pracowali, 
by uczynić ją coraz lepszą.  To będzie chyba 
bardzo dobra praca, bo sercem pisana.” 
Pełna lista laureatów na twg-kurier.pl 

MÓJ ŚLĄSK. MOJA SZKOŁA NA ŚLĄSKU

KARNAWAŁOWA  
ZABAWA!

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola 
w Tworogu zaprasza na zabawę 

karnawałową w stylu lat 80.,  
mile widziane przebrania!

25 lutego 
w Willi Hanusek, 
koszt: 250 zł od pary

Bilety można rezerwować  
pod numerami telefonów:

797 414 432 oraz 698 372 773
Dochód z imprezy zostanie przekazany 

na modernizację  
placu zabaw w Kotach.

tańce odbyły się w reżimie sanitarnym, 
z podziałem na klasy. Tego dnia  
w świetlicy muzyka nie milkła, a dziecięcy 
śmiech słychać była nawet na uylicy! Na 
zakończenie karnawałowego szaleństwa 
uczniowie robili sobie zdjęcia w fotobudce. 

Od 1 do 4 lutego przedszkole 
w Boruszowicach brało udział  
w akcji informacyjno-edukacyjnej  
pt. ,,Wirusoochrona” organizowanej przez 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny. Przedszkolaki uczyły się 
prawidłowego mycia rąk, zasad zdrowego 
odżywiania, korzyści wynikających  
z aktywności fizycznej, dostosowania ubrań 
do warunków pogodowych. Wszystko po to, 
by nie chorować podczas epidemii! 

Uczniowie ZSP w Wojsce stanęli na 
podium XIX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Norberta Blachy 
Wielowieś/Dąbrówka 2021/2022. I miejsce 
zajęła Agnieszka Szkolik, która śpiewała  
w języku niemieckim, III miejsce zajęła klasa 
II. Dzieci przygotowywała Róża Neuman. 
Gratulujemy!

WYŚPIEWALI 
SUKCES

PRECZ WIRUSOM!
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ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

W Tworogu, pod Urzędem Gminy znajduje 
się pomnik poświęcony „Pamięci Ślązaków 
– ofiar wojen, internowań, wywózek  
i prześladowań”. Co roku delegacja złożona 
z samorządowców, polityków, działaczy 
społecznych i mieszkańców składa  
w tym miejscu wieniec i znicz – symbole 

W 1945 r. sowiecki Państwowy 
Komitet Obrony ZSRR wydał dyrektywę 
o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy 
Niemieckiej w wieku od 17 do 50 lat do 
przymusowych robót na rzecz odbudowy 
Związku Radzieckiego. Tania siła robocza 
była traktowana jako forma reparacji 
wojennych za szkody wyrządzone przez 
Niemców na terenie ZSRR. Ofensywa Armii 
Czerwonej dotarła na Górny Śląsk pod 
koniec stycznia 1945 r. Zaczął się koszmar. 
Mordy, gwałty, grabieże… Szereg działań  
o charakterze zbrodniczym wobec ludności 
cywilnej Górnego Śląska zakończono 
masowymi deportacjami w głąb ZSRR 
dziesiątek tysięcy ludzi. Ten moment  
w historii Śląska zapisał się mianem 
Tragedii Górnośląskiej. Od 2010 roku  
w ostatnią niedzielę stycznia obchodzony 
jest Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej. 

WZOROWE CZYTELNICZKI ODEBRAŁY NAGRODY
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 

pochwaliła się kolejnymi nagrodzonymi 
czytelniczkami w ramach kampanii Instytutu 
Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. 
Dziewczynki z dumą odebrały upominki. 
Gratulujemy i zachęcamy innych do 
aktywnego czytelnictwa. 

Przypominamy, że każdy przedszkolak, 
który odwiedzi bibliotekę otrzyma  
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz 
Kartę Małego Czytelnika, na której zbierać 
będziecie specjalne naklejki wymienne na 
gadżety. Zapraszamy do biblioteki! 

W DZIEŃ PAMIĘCI O TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Poprzez realizację projektów 
edukacyjnych „Emocja” oraz Lekcje z klasą 
„Jak odczytywać emocje?” pedagodzy 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach starają się pomóc uczniom 
w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej: 
rozwijaniu umiejętności rozpoznawania 
odczuwanych emocji, nazywaniu ich, 
analizowaniu, dlaczego je odczuwamy, 
poszukiwaniu możliwych reakcji  
w sytuacjach nacechowanych emocjonalnie.

Praca metodą projektu służy 
angażowaniu uczniów w proces uczenia się. 
Dobrze zaplanowane działania pozwalają 
swobodnie i ciekawie realizować podstawę 
programową, wiążąc treści w niej zawarte z 
codziennym życiem oraz zainteresowaniami 
uczniów. Dzięki pracy metodą projektu 
uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają 

szereg umiejętności, a także kształtują 
postawy – otwartości na uczenie się, 
ciekawości i odkrywania rzeczywistości.

Zajęcia projektowe rozpoczęły się w 
październiku i odbywają się raz w miesiącu. 
Obydwa projekty realizowane są w ramach 
zajęć świetlicy szkolnej. Projekt EMOCJA 
jest projektem modułowym. Każdy moduł 
przenosi uczniów do krainy, w której 
mają okazję rozwijać sferę emocjonalną, 
społeczną, artystyczną (kraina kreatywności, 
wyobraźni, mocy słów, empatii i odwagi).

Projekt Lekcje z klasą „Jak odczytywać 
emocje?” jest projektem Fundacji 
Uniwersytet Dzieci. Zadaniom projektowym 
towarzyszy gra „Profesor Szkiełko  
i Tropiciele”. Misją Profesora oraz 
uczniów jest ratowanie świata od zaniku 
kreatywności. Każdy uczeń posiada własny, 

naszej pamięci. O poranku 30 stycznia 
pod pomnikiem, w milczeniu stanęli wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz 
Ziob, przewodnicząca Rady Gminy Beata 
Czierpka, poseł Tomasz Głogowski, 
przedstawiciel biura poselskiego Jarosława 
Gonciarza oraz przedstawiciele Mniejszości 
Niemieckiej w Tworogu.

imienny indeks, w którym zbiera naklejki 
otrzymane za wykonane zadania. Realizacja 
projektów sprawia uczniom wiele radości, 
rozbudza w nich naturalną ciekawość 
świata oraz świadomość własnych emocji.
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WOŚP - PO RAZ 30. W POLSCE,  
PO RAZ TRZECI W TWOROGU

koncertowali z nami: kapela góralska „Na 
Obyrtke”, grupa Memento Mori oraz zespół 
RTG. 

Pomiędzy koncertami oraz w ich trakcie 
prowadzono licytacje. Dodatkowo ponad 300 
fantów czekało na Was w grze o nagrody, w 
tym m.in. vouchery do restauracji, bawialni, 
kawiarni i salonów urody. Oprócz tego 

książki, gadżety od sponsorów i mnóstwo 
naprawdę atrakcyjnych nagród od całej armii 
darczyńców. Do 6 lutego trwały ponadto 
aukcje na Allegro.pl, a przed finałem mogliście 
zasilać eSkarbonę oraz stacjonarne puszki 
WOŚP, które czekały na Was w miejscach 
publicznych na terenie gminy. Wielkie słowo 
uznania dla ok. 30 wolontariuszy, którym 
nie straszny był wicher, ani deszcz. Dzielnie 
walczyli i wytrwali. 

Na sali widowiskowej GOK czekała kawa, 
herbata i przepyszne ciasta upieczone 
przez ochotników z naszej gminy. Były 
również grillowane kiełbaski. Specjalne 
podziękowania dla strażaków z OSP Koty 
na czele z Joachimem Sollem. To oni 
ruszyli na pomoc, gdy z powodu wichury 
zabrakło prądu. Niemal do końca imprezę 
zasilali druhowie z Kotów. Pomimo bardzo 
trudnych warunków wydarzenie prowadzone 
przez Antoniego Jaruszowic i Beniamina 
Jaruszowic było dla Was transmitowane 
przez Parasmedia. Jak co roku na czele 
sztabu stanęła Sandra Grzesiek. W imieniu 
organizatorów dziękujemy za każdą parę 
rąk, za każdą pomoc, każdą złotówkę, każdy 
uśmiech i dobre słowo.  

30 stycznia GOK w Tworogu po raz 
trzeci stał się centrum dowodzenia wielkim 
finałem WOŚP. Cieszymy się, że znów 
znalazło się tyle zaangażowanych, hojnych 
i pomysłowych osób. Zebraliśmy ok. 40 tys. 
zł. Pieniądze zasilą tegoroczny cel zbiórki 
– okulistykę dziecięcą. Nie byłoby wielkiej 
orkiestry bez głośnej muzyki! W tym roku 

H O B B Y S T A

Wszystkim darczyńcom i sponsorom bardzo dziękujemy. Oto oni: 
Parasmedia, restauracja Barć Dębowa, Piekarnia Cukiernia Łubowski, Ubojnia indyków Michał Zawiślok, Hotel Alhar Lubliniec, Yasumi 

Tarnowskie Góry Instytut Zdrowia i Urod), Kosmed Centrum Zdrowia i Urody, Studio Fryzur Nykiel-Bochnia, restauracja 4 Pory Roku, Sapori 
Divini Tarnowskie Góry, Café Silesia - Gryfny Kafyj - Rynek 3, Park Trampolin JumpWorld - Tarnowskie Góry, grupa Frele, Rtia Shop Tarnowskie 
Góry, Nadleśnictwo Brynek, Woof Zone - psi trener Martyna Śliwińska, Park Wodny Tarnowskie Góry, Sztolnia Królowa Luiza, Gmina Tworóg, 
Bank Spółdzielczy w Tworogu, Gminny Ośrodek Kultury, Chleb z Tworoga, Tomek Banaszewski, Kwiaciarnia Zielony Motyl Lasowice,  
Ewa Król-Praska Make Up, ogrodnictwo Wojewodzic, Ministerstwo Śledzia i Wódki, Hotel Zamek Lubliniec, Hotel Korona, Ubezpieczenia 
Aneta Olczyk, Jasmin Tarnowskie Góry, Husqvarna Brynek, Stihl, restauracja Wiśniowy Sad, Sonia Rekus, Jolanta Warzecha, Energylandia, 
Oriflame, Leśny Zakątek Połomia, Depil Cencept Tarnowskie Góry, Orchidea Studio Urody i Fryzur, Tworogowska Dycha po Trowie,  
Q7 dental SPA, Piekarnia-Cukeirnia Łubowski, California Burger Tarnowskie Góry, Jura Park Krasiejów, Pizza Wieża Tanowskie Góry, Ira Dog 
Miedary, Polaris – GMS Tarnowskie Góry, Fryzjer Mobilna Krysia Brynek, restauracja Brick Tarnowskie Góry, Dom Seniora Zacisze Nowa 
Wieś Tworoska, Ultra. Gazy Techniczne Tarnowskie Góry, Michał Ochman F.U.H., Zakład Fryzjerski Lorenz Tworóg, Boblex Dariusz Brol, 
Szymon Łazaj, Sebastian Kasztelaniec Rada Rodziców SP w Tworogu, Figle Migle Tarnowskie Góry, Klub Górnika w Tworogu, Zabytkowa 
Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry, druh OSP Tworóg, restauracja Va Bene, Drewtar Tworóg, KUSZTYK Kamil Kusztykiewicz, Joanna Bator,  
Agata Frączek, Kula Hula Tarnowskie Góry, 4fun Centrum Rozrywki fotobudka&dmuchańce, OSP Koty, Zakład Usług Komunalnych w 
Tworogu, restauracja za Bunkrem, Zakłady Mięsne HAM, Materiały Budowlane Cezar, Maria Kubanek, Małgorzata Augustynowicz, Generali, 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL sp.z o.o., Zakład Masarski Dominik Lubos, Magia balonów, Salon Kosmetyczny La Passione.
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Magiczne sztuczki, czary, iluzja od zawsze 
fascynowały ludzi. Występy iluzjonistów, 
którzy wykorzystują swoje umiejętności, aby 
manipulować ludzkimi zmysłami, przyciągają 
tłumy. Do znanych w historii iluzjonistów 
należą Harry Hudini i David Copperfield, 
wśród młodego pokolenia jednym  
z najbardziej rozpoznawanych magików jest 
Dynamo z Wielkiej Brytanii. Na szczęście my 
nie musimy szukać tak daleko, na terenie 
naszej gminy również znajdziemy magiczne 
talenty. Przedstawiamy Wam Macieja Leksy!  

Swoimi dopracowanymi numerami 
wzbudza sympatię widzów, zarówno tych 
małych jak i dużych. Przedstawienia, 
podczas których prezentuje magiczny 
świat pełen zagadek zachwyca i budzi 
ciekawość. Na platformie TikTok ma już  
10 tys. obserwujących. Lexu044, pod takim 
pseudonimem swoje filmy ze sztuczkami 
prezentuje Maciej Leksy. Można tam zobaczyć 
nie tylko jego karciane triki, ale również 
posłuchać filozofii Maćka. Na pytania, które 
zadaje, nie ma prostych i jednoznacznych 
odpowiedzi. Jego przemyślenia mają zmusić 
do refleksji. 

Swoją przygodę z iluzją zaczął na 
półkoloniach organizowanych przez 
Gminnym Ośrodek Kultury w Tworogu. 
Właśnie tam Antek Jaruszowic (również 
mieszkaniec Tworoga) dał pokaz kilku 
sztuczek magicznych, to wystarczyło żeby 
zainspirować Maćka. 

Początki nie były łatwe, pierwszą sztuczka, 
którą wykonał było przenikanie kamienia 
przez ścianę, jak sam przyznaje nie od razu 
się udała. Jednak wytrwałość i systematyczna 
praca zaowocowały sukcesem. Z dziecięcej 
fascynacji magią narodziła się prawdziwa 
pasja i miłość do iluzji. To właśnie wytrwałość 
w dążeniu do celu jest najważniejszą 
cechą, jaką powinien posiadać iluzjonista. 
Od tego wydarzenia minęło już 7 lat. Przez 
ten czas Maciek nie próżnował. Doskonalił 
swój warsztat, uczestnicząc w szkoleniach 
i prelekcjach, gdzie nawiązał kontakty  
z innymi iluzjonistami, z którymi wymienia się 
wiedzą i czerpie z ich doświadczenia. Może 
pochwalić się współpracą z takimi osobami 
jak Mateusz Socha. Na co dzień Maciej 
uczy się w szkole w Tarnowskich Górach na 
kierunku fryzjerskim. Jednak to z iluzją wiąże 
swoją przyszłość. To, co możemy zobaczyć 
na jego pokazach nazywa się mentalizmem, 
czyli sztuką iluzji wykorzystującą sugestię 
i psychologię, znajomość ludzkiej psychiki 
i umiejętne manipulowanie zmysłami są 
kluczem do sukcesu. Jego talent mogliśmy 
już podziwiać podczas imprez plenerowych 
na terenie gminy Tworóg. Jednak Maciej 
potrafi również wyczarować jedyne w swoim 
rodzaju urodziny, a eventy z jego udziałem 
spotykają się z bardzo dobrym odbiorem. 
Dosłownie czaruje publiczność. W swoich 
pokazach łączy elementy stand up, i jak 
możemy zobaczyć na jego filmach doskonale 
czuje się na scenie bawiąc ludzi. 

POMOC 
ŻYWNOŚCIOWAPolicjanci apelują: pilnujcie swoich 

psów. Swobodnie biegające, pozostawione 
bez opieki psy to niestety wciąż częsty 
widok na ulicach, również naszych sołectw. 
Policjanci otrzymują zgłoszenia i prośby  
o interwencje, które kończą się najczęściej 
upomnieniem. Warto jednak pamiętać, że 
brak odpowiedniej opieki wobec psa może 
zakończyć się mandatem karnym. Na prośbę 
dzielnicowego, st. asp. Macieja Boboli 
przypominamy podstawowe informacje.

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami 
i dużą odpowiedzialnością. Prócz 
zapewnienia bezpieczeństwa, schronienia  
i pożywienia właściciel jest zobowiązany do 
pilnowania swojego pupila. Pamiętajmy, że 
zgodnie z art. 431 par. 1 Kodeksu Cywilnego 
za szkodę wyrządzoną przez zwierzę 
odpowiada ten, kto je chowa albo się nim 
posługuje i to niezależnie od tego, czy było 
pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub 
uciekło. Mandat w wysokości od 50 do 250 
złotych grozi za „niezachowanie zwykłych 
lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia”. Jeżeli pies stworzy 

niebezpieczeństwo dla innych ludzi, 
wysokość mandatu wzrasta do 500 złotych. 
Co to znaczy „Zwykłe środki ostrożności”? 
To niekoniecznie smycz i kaganiec.  
Na przykład jeśli pies jest wyszkolony  
i słucha poleceń opiekuna, to smycz 
nie jest wymagana. Niemniej, policjanci 
apelują, aby idąc na spacer zawsze mieć 
przy sobie smycz i odpowiednio reagować  
w zależności od sytuacji. Z kolei „nakazane 
środki ostrożności” to takie, które wynikają  
z przepisów dotyczących konkretnego 
miejsca. Przykładem może być autobus 
miejski, gdzie przeważnie obowiązuje 
właścicieli psów używanie zarówno smyczy, 
jak i kagańca. 

Wszędzie jednak właściciel psa powinien 
pamiętać o zdrowym rozsądku i zachowaniu 
ostrożności. Biegający po ulicach, bez 
opieki pies może być powodem czyjegoś 
dyskomfortu, strachu lub sam stać się ofiarą 
wypadku. 

Dzielnicowy: st. asp. Bobola Maciej,  
tel.  47 85 348 16, kom. 607 931 662 lub 
727 032 630. Obsługiwany rejon: Wojska, 
Połomia, Świniowice, Boruszowice, Hanusek, 
Brynek, Wykierz. 

PIESKIE SPRAWY

ODROBINA MAGII NA KARNAWAŁ

Obecnie pracuje nad nowym numerem, 
mamy nadzieje, że już niedługo będziemy 
mogli zobaczyć go na żywo. Dla wszystkich, 
którzy chcieliby zacząć przygodę z magią 
Maciej ma specjalny przekaz: – Człowiek 
czuje prawdziwą magię wtedy, gdy nie zna 
sekretu i dzięki temu najlepiej się bawi i 
fascynuje, dlatego nigdy nie zdradzaj sekretu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tworogu informuje, że są przyjmowane 
skierowania do otrzymania pomocy 
żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.

Skierowania można pobrać i złożyć 
w pokoju nr 14 oraz 15 (na parterze)  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Tworogu. 

• Kryterium dochodowe dla osób 
samotnie gospodarujących wynosi  
1 320,00 zł

• Kryterium dochodowe dla osób  
w rodzinach wynosi 1 707,20 zł
Numer kontaktowy: 32 428 46 25
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Nadleśnictwo Brynek administruje na 
obszarze 16262 ha, w granicach gmin 
Tworóg, Pyskowice, Wielowieś, Lubliniec, 
Bytom, Gliwice, Zabrze, Krupski Młyn,  
Tarnowskie Góry, Zbrosławice. 8378 ha 
terenu znajduje się na obszarze naszej 
gminy. To bardzo zasobny, atrakcyjny 
turystycznie i bogaty przyrodniczo obszar. 
Jak wygląda zarządzanie takim terenem? 
Podstawowym dokumentem gospodarki 
leśnej jest tzw. Plan Urządzenia Lasu. 
Zgodnie z przepisami prawa opracowywany 
jest dla każdego nadleśnictwa w kraju 
na okres 10 lat. Jego główną rolą jest 
nakreślenie wizji i strategii działania 
nadleśnictwa pod względem szczególnie 
trwałości i funkcjonowania lasu.  Plan 
Urządzenia Lasu, w skrócie PUL, zawiera 
m.in. opis lasów i gruntów przeznaczonych 
do odnowienia, analizę gospodarki leśnej 
w minionym okresie, program ochrony 
przyrody, określenie zadań związanych 
z pozyskaniem drewna, zalesienia na 
powierzchniach nie porośniętych wcześniej 
lasem, pielęgnacją i ochroną lasu.

Prace nad nowym Planem Urządzenia 
Lasu dla Nadleśnictwa Brynek rozpoczęły 
się w 2019 r. Tworzone były wówczas 
podstawowe założenia planu i jego wizja na 
kolejne 10-lecie. W 2020 r. przeprowadzono 
pierwszy etap prac – inwentaryzację i ocenę 
lasu. Taksatorzy, czyli pracownicy Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej określili 
takie cechy lasu jak struktura, budowa, 
wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny  
i szczególnie warunki glebowo-siedliskowe, 
będące fundamentem dalszego 
planowania. W działaniach przewidzianych 
do realizacji uwzględnia się przede 
wszystkim zachowanie zdrowotności 
lasu i jego trwałości. Wiosną 2021 r. 
przystąpiono do inwentaryzacji zapasów 
drewna, czyli określenia ilości drewna  
w całym nadleśnictwie wyrażonej w metrach 
sześciennych. Następnie, na podstawie 
zebranych danych stworzono projekt PUL. 
Według jego zapisów zaplanowano tzw. 
rębnie odnowieniowe zwane potocznie 
„wycinką”. – Nie lubimy określenia „wycinka”, 
bo kojarzy się z bezpowrotną utrata drzew, 
co ma miejsce na przykład pod nowe drogi, 

koleje, linie gazowe. Wolimy określenie 
„rębnie odnowieniowe”, one lepiej określają, 
a przede wszystkim niosą za sobą 
informację, że powierzchnie te będą zawsze 
odnowione nowym pokoleniem drzew. 
Wycinając drzewa robimy przestrzeń do 
życia dla nowego pokolenia. Sadzimy nowe 
drzewka, które w przyszłości dorównają,  
a nawet przewyższą swoich poprzedników. 
Nie obowiązuje tu zasada: sztuka za 
sztukę. Sadzimy o kilkaset drzew więcej, 
aby osiągnąć zamierzony cel. Drzewa 
aby uzyskały wiek rębności, czyli prościej 
mówiąc były gotowe do ścięcia - hodujemy 
ok. 100 lat - wyjaśniali przedstawiciele 
Lasów Państwowych. Rębnia określa 
zasady wykonywania zespołu czynności, 
które mają na celu stopniową przemianą 
pokoleń w lesie, w sposób zapewniający 
równoczesne usuwanie drzew, tworzenie 
najkorzystniejszych warunków dla 
powstania i rozwoju nowego pokolenia 
drzew pożądanych gatunków, kształtowanie 
odpowiedniej budowy drzewostanu, 
zapewnienie naturalnej różnorodności 
biologicznej, trwałości i zdrowotności lasu  
w zmieniających się warunkach siedliska 
oraz zmian klimatycznych otaczającego 
świata. Jest to definicja zamieszczona w 
Zasadach Hodowli Lasu, która musi być 
przestrzegana w pierwszej kolejności. 

W omawianym PUL powierzchnia zrębów 
do odnowienia dla całego Nadleśnictwa 
Brynek na 10 lat wynosi 1663 ha, co 
daje ok. 10 % całkowitej administracyjnej 
powierzchni nadleśnictwa. Pojawiły się głosy 
społeczne, że zwiększono o 63% planowane 
pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Brynek 
na lata 2022- 2031. Według społeczników, 
to zdecydowanie za dużo, szczególnie  
w czasach, w których tak głośno mówi się  
o ochronie przyrody i zwiększaniu lesistości. 
– 63% to wynik, który powstał przy 
obliczeniach nie uwzględniających danych 
z aktualnych pomiarów inwentaryzacyjnych 
– zwiększenia zasobności lasów o ok.  
21 %. Jeżeli uwzględnimy zaktualizowane 
dane, pozyskanie procentowo będzie 
przedstawiać się podobnie jak w zeszłym 
dziesięcioleciu obowiązywania PUL – czyli 
na poziomie ok. 22 % - twierdzą leśnicy. 

N A  B I E Ż Ą C O

Podkreślają jednak, że PUL  to  nie tylko 
same „wycinki”, ale także  obligatoryjne 
odnowienia. Czas w jakim powinno się 
pojawić młode pokolenie lasu wg Ustawy 
o lasach wynosi 5 lat, jednak już średnio 
po 2 roku po wykonaniu cięć, powierzchnie 
zostają obsadzone gatunkami zgodnymi  
z występującym danym siedliskiem.  

W dyskusji podczas wspólnego 
posiedzenia komisji Rady Gminy wzięli 
udział radni, wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
wicewójt Łukasz Ziob, mieszkańcy  oraz 
przedstawiciele Lasów Państwowych: 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek Janusz 
Wojciechowski, z-ca Nadleśniczego Adam 
Mazur, Zdzisław Spendel dyrektor Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Krakowa 
oraz Grzegorz Janas – naczelnik Wydziału 
Urządzania Lasu z Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach. – Nasze 
działania w lesie wynikają ze skrupulatnych 
wyliczeń. Z bardzo dużą ostrożnością 
określamy ile masy można wyciąć w ciągu 
najbliższych 10 lat. Ważne, aby na naszą 
działalność patrzeć nieco szerzej. Spojrzeć 
na nią jak na wieloletni proces, najczęściej 
niestety dużo dłuższy niż ludzkie życie, co jest 
potwierdzeniem istnienia lasu dla przyszłych 
pokoleń ludzi. Bazujemy na dokumentach, 
obserwacjach i doświadczeniu naszych 
poprzedników. Prognozujemy przyszłość na 
podstawie własnych wyliczeń, obserwacji 
stanu lasu i procesów przyrodniczych. 
Nadleśnictwo funkcjonuje jako gospodarstwo 
ponad 70. lat. Przez dziesięciolecia badamy, 
inwentaryzujemy i skrupulatnie obserwujemy 
nasze drzewostany. Decyzję o wyznaczeniu 
drzewa do ścięcia opiera się każdorazowo 
o tak bardzo ważne dokumenty jak: Zasady 
Hodowli Lasu, Instrukcję Ochrony Lasu 
oraz Instrukcję Urządzania Lasu – wyjaśnia 
Zdzisław Spendel dyrektor Biura Urządzania 
Lasu i Gospodarki Leśnej. –  Nie zależy 
nam na niszczeniu lasów. Nasza działalność  
u podstaw służy czemuś zupełnie innemu. 
Zapewniamy, że działamy z dużym poczuciem 
odpowiedzialności za nasze decyzje. Wiemy, 
że one posłużą kolejnym pokoleniom – mówił 
Nadleśniczy, Janusz Wojciechowski. – 
Trwałość lasów to nasz główny cel i idea, 
jaka przyświeca naszej pracy. Zajmujemy 
się gospodarką leśną, a to oznacza, że  

Na przełomie grudnia i stycznia Nadleśnictwo Brynek prowadziło konsultacje społeczne w sprawie  projektu Planu 
Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031. Zainteresowanym mieszkańcom przysługiwało prawo do 
wnoszenia uwag i pytań. Pojawiły się krytyczne opinie i obawy związane głównie z planowanym pozyskaniem drewna 
na zrębach. Społeczne niepokoje stały się tematem komisji wspólnej Rady Gminy w Tworogu, która obradowała  
10 stycznia na sali GOK-u. 

CO Z TĄ "WYCINKĄ"?
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W sobotę 15 stycznia w sali OSP  
w Świnowicach odbył się Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Tworogu. 
Spotkanie stało się okazją do podsumowań 
i zmian… 

W czasie zjazdu ustępującemu prezesowi 
dh Andrzejowi Ecler nadano tytuł Prezesa 
Honorowego ZOG ZOSP RP w Tworogu oraz 
tytuł Strażaka Roku Gminy Tworóg. Andrzej 
Ecler funkcje prezesa pełnił 20 lat. Funkcje 
prezesa ZOG ZOSP RP w Tworogu objął dh 
Joachim Soll, który po 15 latach odszedł ze 
stanowiska Komendanta Gminnego. Nowym 
Komendantem Gminnym został z kolei dh 
Stefan Paś. Jak przyznaje nowy prezes ZOG 
ZOSP RP w Tworogu jego najważniejszym 
celem są Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze.c– W dzisiejszym świece młodym 
ludziom brakuje autorytetów. Dzięki MDP 
młodzież uczy się postaw prospołecznych, 
działa dla dobra ogółu, pracy w grupie oraz 
wielu innych ważnych rzeczy. Dzięki temu 
budowane są odpowiednie wartości moralne 
u młodzieży. Dobrze ukształtowana młodzież 
to nasza przyszłość – mówi Joachim Soll.

i wykorzystywanych w nich paliwach; 
numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie); adres e-mail (opcjonalnie).  
Na złożenie deklaracji w przypadku 
budynków, które już istnieją mamy  
12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków 
termin wynosi 14 dni. Uwaga! Obowiązek 
złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo 
i za jego niewypełnienie w terminie grozi 
grzywna! Gdzie można uzyskać deklarację w 
celu wypełnienia i złożenia za pośrednictwem 
Urzędu Gminy Tworóg? Deklarację możną 
pobrać na stronie tworog.pl lub uzyskać 
wersję papierową w Referacie Inwestycji, 
Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój nr 
111), wypełnić i złożyć w Kancelarii Urzędu.

Wniosek o dodatek osłonowy można 
składać w formie elektornicznej lub 
tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy 
SPołecznej 0 tel. 32 428 36 25.

W uroczystości uczestniczyły jednostki 
OSP z Gminy Tworóg i Gminy Krupski 
Młyn oraz zaproszeni goście, w tym: wójt 
Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, wójt 
Gminy Krupski Młyn Franciszek Sufa, 
Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg Beata 
Czierpka, Wiceprezes ZOW ZOSP RP  
w Katowicach a zarazem Prezes ZOP ZOSP 
RP w Tarnowskich Górach dh Jan Ozga, 
Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Katowicach 
dh Andrzej Pilot, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach st. bryg. Adam 
Lachowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Brynek Janusz Wojciechowski. 

Skład Prezydium ZOG ZOSP RP  
w Tworogu:  Prezes - dh Joachim Soll,  
Wiceprezes - dh Daniel Imach, Wiceprezes 
- Komendant Gminny - dh Stefan 
Paś,  Sekretarz - dh Sławomir Dramski, 
Skarbnik - dh Katarzyna Kryszkiewicz,  
Członek prezydium - dh Piotr Wieczorek, 
Członek prezydium - dh Łukasz Wieczorek, 
Członek prezydium - dh Marcin Żyta,  
Członek prezydium - dh Jacek Kośmider. 

CEEB A DODATEK OSŁONOWY
Gmina Tworóg ogłasza nabór 

wniosków o udzielenie dofinansowania na 
zadania związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Tworóg w latach 2022 - 2023. Wnioski można 
składać do dnia 21 marca 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Tworóg (pokój 111). Więcej informacji 
pod numerem 32/ 285-74-93 wew. 54.

CO Z AZBESTEM? 

Według informacji resortu klimatu, 
weryfikując wniosek o dodatek osłonowy 
w podwyższonej wartości urzędnik gminny 
powinien sprawdzić, czy źródło ogrzewania 
zostało zgłoszone do CEEB. 

Przypominamy, CEEB to Centralna 
Ewidencja Emisyjności Budynków. Spis 
źródeł ciepła ruszył w lipcu 2021 r. Każdy 
właściciel lub zarządca budynku/lokalu, 
który posiada źródło ciepła o mocy do  
1 MW, ma obowiązek złożenia deklaracji 
do CEEB. Deklaracja jest rodzajem ankiety,  
w której podaje się: imię i nazwisko albo 
nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub 
siedziby; adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw; informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 

ROSNĄCA  
ODPORNOŚĆ

Gmina Tworóg otrzymała nagrodę  
w kwocie 500.000,00 zł za zajęcie  
2 miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”, 
która zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 
z późn. zm.) musi zostać przeznaczona 
na wydatki związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19. 

w pewnym sensie świadomie kształtujemy ten 
las, ale postrzegamy siebie jako narzędzie  
w rękach przyrody i chcemy jej, proszę 
wierzyć, dobrze służyć – przekonywał. 

W trakcie dyskusji padło również pytanie 
o realizację inwestycji budowy odcinka drogi 
S11, która ma przebiegać przez obszary 
leśne również na terenie Nadleśnictwa 
Brynek. W tym miejscach nie będzie możliwe 
przeprowadzenie odnowienia drzewostanów. 
I to jest właśnie to słowo - wylesienie – czyli 
trwałe pozbawienie lasu z powierzchni. 
Jak wyjaśnili przedstawiciele Lasów 
Państwowych projekt Planu Urządzenia 
Lasu nie mówi o wycince w tym miejscu, 
ponieważ inwestycja nie będzie prowadzona 
przez Nadleśnictwo i na ten moment nie 
wiadomo kiedy ruszy. Jeżeli ruszy budowa 
drogi S11, teren ten zostanie przekazany  
w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Efektem dyskusji są wnioski przekazane 
przez wójta Gminy Tworóg Eugeniusza 
Gwoździa do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach, w których 
zawarte są postulaty o zaniechanie, 
bądź zmiany w planowanej gospodarce 
leśnej w niektórych oddziałach leśnych. 
Dotyczą one ograniczenia rębni zupełnej 
i przeprowadzenia rębni złożonych, 
szczególnie w okolicach zabudowań, m.in. ze 
względu na aspekty społeczne oraz walory 
przyrodniczo-krajobrazowe. Zwrócono 
również uwagę na potrzebę szczególnej 
ochrony starorzecza Małej Panwi. Wniosek 
poparli urzędnicy z Tarnowskich Gór.  
– Z Nadleśnictwem Brynek współpracujemy 
od wielu lat. Rozmowy, nawt na trudne 
tematy, są zawsze merytoryczne, w tym 
przypadku również – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. 

PODSUMOWANIA I ZMIANY



SOŁECTWO 
ŚWINIOWICE

 
sołtys: Patrycja Skowronek,  

tel. 500-474-642
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Funkcję sołtysa pełnię od 2015 roku. 
W ciągu ponad sześciu lat udało się 
zrealizować kilka ważnych projektów. 
Priorytetem był dla nas remont sali OSP 
w Świniowicach. Obecnie sala jest pięknie 
wyremontowana i stanowi wizytówkę 
miejscowości oraz stanowi miejsce spotkań 
mieszkańców podczas różnego rodzaju 
wydarzeń. Dodatkowo dzięki inicjatywie 
sołeckiej i pozyskaniu funduszu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
udało się zrealizować prace remontowe 
dookoła budynku OSP oraz modernizację 
placu zabaw dla dzieci. Dzięki sponsorowi, 
który sfinansował zakup kostki brukowej 
udało się wybudować parking przy budynku, 
a Urząd Gminy w Tworogu pokrył koszt 
robocizny. Do wykonania pozostaje remont 
klatki schodowej w budynku OSP. 

W ramach budżetu partycypacyjnego 
udało się wykonać remont głównej drogi  
w Świniowicach. Z wydatków stałych 
funduszu sołeckiego finansowane są także 
corocznie festyny sołeckie oraz spotkania 
opłatkowe dla seniorów. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej spotkania z seniorami 
zastąpione zostały paczkami, które są 
roznoszone przez członków rady sołeckiej. 
Na  bieżąco realizowane są najbardziej 
wymagające zadania, które czasem trudno 
przewidzieć. Potrzeb jest naprawę wiele. 
Chcielibyśmy m.in. wyremontować świetlicę. 
Wierzę jednak, że w naszej wsi wszystko się 
uda. Mamy wielu mieszkańców, którzy się 
angażują i pomagają. 

Skład Rady Sołeckiej przedstawia 
się następująco: przewodniczący, czyli 
sołtys oraz  członkowie: Brygida Gomolla, 
Waldemar Gomolla, Janusz Grzesiek, 
Angelika Ziaja oraz Dorota Sus. 

Zebrania Rady Sołeckiej odbywają się 
co roku we wrześniu, wtedy też uchwalany 
jest funduszu sołeckiego. Mieszkańcy mogą 
uczestniczyć w zebraniach oraz składać 
własne wnioski do czego gorąco zachęcam.

Funkcję sołtysa pełnię od czerwca 
2008 roku. W tym czasie rada sołecka 
założyła 6 skwerów kwiatowych i zajmuje 
się ich utrzymywaniem. Odrestaurowane 
zostały trzy figury świętych przy kościele 
w Tworogu. Planowany jest remont krzyża 
w kapliczce przy ul. Zamkowej. Z funduszu 
sołeckiego zapewniane jest utrzymywanie 
boiska sportowego, wspierany jest Klub 
Sportowy Sparta Tworóg oraz OSP  

30 stycznia sprawdziły się prognozy 
synoptyków. Potężne wichury zostawiły 
swój ślad również w naszej gminie.  
W niektórych miejscowościach przez wiele 
godzin brakowało prądu (m.in. Tworóg  
i Nowa Wieś Tworoska).

W sumie w powiecie tarnogórskim 
zanotowano 119 interwencji związanych  
z wichurą. Ok. godz. 19.30 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tworogu interweniowała 8 razy.

 Zgłoszenia dotyczyły m.in. złamanych 

SOŁECTWO TWORÓG
w Tworogu oraz z orkiestrą dętą. 
Doposażony został plac zabaw przy 
Urzędzie Gminy i przy przedszkolu. 
Rada sołecka ponosi wydatki związane z 
utrzymaniem czystości oraz remontami dróg 
na terenie gminy. Obecnie złożone zostały 
wnioski o remonty m.in. ulic Grunwaldzkiej, 
Zamkowej, Karola Miarki. Zaplanowane 
jest również wsparcie jubileuszu 70-lecia 
Sparty Tworóg. Corocznie organizowane 
są festyny sołeckie z darmowymi atrakcjami 
dla dzieci i dorosłych, spotkania opłatkowe 
i noworoczne dla seniorów oraz wycieczki. 
W Dzień św. Marcina oraz na Mikołaja 
rozdawane są paczki dla dzieci. Przed 
pandemią organizowany był Babski 
Comber. Reprezentujemy Sołectwo  
z koroną dożynkową wykonaną przez 
Koło Gospodyń Wiejskich na dożynkach 
gminnych i diecezjalnych. Rada sołecka 
reprezentuje mieszkańców w wielu 
sprawach poprzez składanie wniosków do 
Urzędu Gminy. 

Skład Rady Sołeckiej na kadencje 
2020-2025: sołtys – przewodniczący oraz 
członkowie: Anna Moc, Bertold Kubitza, 
Jan Samol, Kornelia Rabczyńska oraz Maja 
Kandzia. Zebrania rady sołeckiej odbywają 
się, co kwartał, natomiast zebranie wiejskie 
odbywa się corocznie we wrześniu, kiedy 
uchwalany jest podział funduszu sołeckiego.  

ORKAN NADIA W TWOROGU

sołtys: Byszewska Gertruda,  
telefon: 886-221-345, (32) 284-66-50

drzew na drogach wojewódzkich (kierunek 
Kieleczka oraz Brusiek ), uszkodzonej linii 
energetycznej w Nowej Wiesi Tworoskiej, 
zabezpieczenia dachów, pożaru  
w lesie na skutek zerwania przewodów 
energetycznych (Koty). W jednej  
z akcji OSP Tworóg współpracowało   
z OSP Boruszowice-Hanusek. Strażacy  
z sąsiedniego sołectwa wspomogli kolegów 
drabiną mechaniczną (źródło: fb OSP 
Tworóg).



11twg-kurier.pl

REKLAMA
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W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami i znów wielki sukces! Dzięki 
zaangażowaniu i pracu Sztabu w Tworogu zebrano ok. 40 tys. zł. na okulistykę dziecięcą. 
Przeczytajcie o tym wydarzeniu na str. 6.  

Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Tworogu stał się okazją do 
podsumowań i zmian… (str. 9). 

Wichury, które przeszły przez cały kraj w ostatni weekend stycznia, nie ominęły gminy Tworóg. Mieszkańcy przez wiele godzin nie mieli 
prądu. O trudnej i pracowitej dla strażaków niedzieli na str. 10. 

30 stycznia delegacja złożona z samorządowów, polityków, działaczy społecznych oraz 
mieszkańców złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem poświęconym „Pamięci Ślązaków – ofiar 
wojen, internowań, wywózek i prześladowań”. Wciąż pamiętamy.... (str. 5). 


