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Wszyscy z niepokojem obserwujemy atak Rosji 
na Ukrainę. Eskalacja konfliktu skutkuje napływem 
uchodźców zza wschodniej granicy na bezprecedensową 
skalę. W naszej gminie mamy całą armię ludzi dobrej 
woli, którzy wspieraja ogłaszane zbiórki i aktywnie 
uczestniczą w niesieniu pomocy. Kilku obywateli 
Ukrainy już znalazło schronienie w naszej gminie. 
O tym, jak wygląda solidarność z Ukrainą na str. 8

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Na okładce ostatkowy zwyczaj  
z Wojski - wodzenie niedźwiedzia 

- str. 4

CO JESZCZE  
W WYDANIU?

Niewielki dystans od zabudowań 
oraz węzeł drogowy z wyjazdem na  
ul. Zamkową w Tworogu – to przewidują 
warianty niebieski i zielony przebiegu 
drogi S11. Mieszkańcy mówią 
stanowcze „nie” dla takich rozwiązań 

- str. 7

14 lutego w Krupskim Młynie,  
w zakładach produkcyjnych Nitroerg 
S.A. doszło do wybuchu. w zdarzeniu 
śmierć poniosły dwie osoby w tym 
kapitan Ludowego Klubu Sportowego 
„Sparta” Tworóg... 

str. 9
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TU NAS ZNAJDZIESZ

DRUK

PTASIA STOŁÓWKA

Przedszkolaki z Tworoga, z grupy Biedronek pomagały zimą skrzydlatym przyjaciołom 
z przedszkolnego podwórka. Ptasia stołówka wzbogaciła się o nowy karmnik i obfitowała 
w przysmaki, które przedszkole otrzymało od Nadleśnictwa w Brynku. W grupie jest 
realizowany projekt edukacyjny „Czego uczy nas przyroda?” kształtujący poczucie 
odpowiedzialności za otaczający nas świat oraz budujący szacunek wobec przyrody. 

W lutym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. To okazja do przypomnienia 
sobie skąd pochodzi przysmak, który zdobył fanów na całym świecie. Jedną z ciekawostek 
jest fakt, że pizza, choć uchodzi za włoskie danie, była znana już w starożytnej Grecji! 
Równie zaskakująca jest informacja, że pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów. Wymyślił 
ją Grek, pracujący w kanadyjskiej pizzerii... Dzień pizzy w naszej gminie obchodziły  
m.in. przedszkolaki z Boruszowic oraz uczniowie klas 1-3 z SP w Tworogu (źródło fb). 

DZIEŃ PIZZY  
W TWOROGU I BORUSZOWICACH
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Po wybuchu 17 grudnia 1921 roku, 
prochownia na „Boruszowcu” stopniowo 
ograniczała swoją produkcję, tym bardziej 
że ustalenia Konferencji Pokojowej  
w Wersalu, zabraniały niemieckiej gospodarce 
produkcji   na cele zbrojeniowe do 1935 roku. 
Fabrykę prochu na krańcach Pniowieckich 
Lasów zamknięto 13 września 1924 roku. 
Maszyny i urządzenia przewieziono do 
fabryki na „Krupie”. Zapewne od tego czasu, 
produkuje się w Młynie Krupy, materiały 
amonowo-saletrzane dla górnictwa.

Starych, doświadczonych pracowników 
prochowni, z otwartymi rękami zatrudniały 
fabryki materiałów wybuchowych po obu 
stronach granicy. I tak mieszkających na 
tzw. Kulbergu, czyli Kolonii Fabrycznej, 
zatrudniano w Bieruniu i Krywałdzie, gdzie 
z pewnością otrzymywali mieszkania  
w istniejących tam familokach, podobnych 
do tych, w jakich mieszkali do tej pory.

Doświadczonych, z odpowiednim stażem 
fachowców, mieszkających po niemieckiej 
stronie i znających język niemiecki, 
zatrudniano w Młynie Krupy. Z rodzinnych 
przekazów wynika, że do pracy na „Krupie” 
pracownicy z Kotów, Potempy i Zientka 
wędrowali piechotą. Natomiast mieszkający 
w Tworogu, Brynku, Nowej Wsi i Hanusku, 
o ile było ich stać na rower, dojeżdżali do 
pracy swoim jednośladem. Zimową porą, 
gdy drogi były nieprzejezdne, można było 
dojechać do pracy pociągiem z Brynka do 
Kielczy, a następnie tzw. banką na „Krupę”.

Jednym z nielicznych pracowników 
z prochowni był Hanek Całus (Johann 
Zauss),  ur. w 1884 roku, zatrudniony  
w prochowni w latach 1907-1924, ółpa autora 
niniejszego opracowania. Na „Boruszowcu” 
pracował nieprzerwanie 17 lat jako 
Zimmermann (stolarz), na tzw. skrzynkarni. 

Natomiast po 1924 roku do końca swojej 
kariery zawodowej pracował na „Krupie” jako 
majster skrzynkarni. Pracował do marca 1943 
roku, kiedy zachorował i zmarł tegoż roku.

Warto w tym miejscu nadmienić, że od 
początków XX wieku, przodkowie autora 
ze strony ojca i matki, związani byli z pracą 
w fabryce materiałów wybuchowych na 
„Boruszowcu” i na „Krupie”. Na „Boruszowcu” 
dziadek Piotr II Opara (ur. w 1882 r.), 
pracował w prochowni w latach 1902-1924, 
jego brat Franciszek (ur. w 1884 r.), pracował  
w prochowni w latach 1908-1924. Najmłodszy 
brat Leon Opara (ur. w 1896 r.), pracował  
w prochowni w latach 1914-1924 jako mielarz 
węgla drzewnego do produkcji czarnego 
prochu. Został  jedynym robotnikiem 
prochowni, zatrudnionym w 1925 roku  
w stacji Ratownictwa Górniczego, jaka 
powstała na terenie dawnej fabryki. Potrafił 
bowiem obsługiwać młyny mielące bryły węgla 
na pył (niezbędny do badań wybuchowości) 
w istniejącej po prochowni sztolni do badań.

   

100-LECIE WYBUCHU W BORUSZOWCU CZ. III

K U L T U R A L N I E

Natomiast syn Hanka, Jerzy (Jorg) 
Całus (Caus), po II wojnie światowej 
przejął schedę po ojcu. Przez ponad 
dwadzieścia lat pełnił funkcję kierownika 
stolarni (skrzynkarni). Zmarł w 1967 roku, 
na skutek tragicznego wypadku w pracy. 

Kontynuatorem rodzinnej tradycji, był 
autor niniejszego opracowania, który  
w jubileuszowym 1974 roku, to jest  
w 100 rocznicę powstania tzw. Kruppa 
Muhle, zatrudnił się na stanowisku 
inżyniera konstruktora, w ówczesnych 
zakładach „Nitron-Erg” w Krupskim Młynie. 
Dla piszącego te słowa, „Krupa” była 
jedynym zakładem, gdzie pracował ponad 
30 lat, jako specjalista konstruktor, czyli 
do samej renty inwaldzkiej w 2006 roku, 
zgodnie z tradycją prawdziwego Ślonzoka.               

         Opracował:                                                                                                                 
B. Opara vel Kuźnik z Klepki

w grudniu 2021 roku

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zamierza przystąpić  

do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniorów” – rok 2022 Moduł II. 

samodzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkają z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczającej opieki 
w codziennym funkcjonowaniu w zakresie 
odpowiadającym ich potrzebom. 

Usługa wsparcia będzie polegać na 
udostępnieniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” 
wyposażonych w co najmniej trzy 
z następujących funkcji: przycisk 
bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor 
upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tworogu zamierza przystąpić do realizacji 
Programu „Korpus wsparcia seniorów” – 
rok 2022 Moduł II. Celem programu jest 
poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości 
samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych przez dostęp 
do tzw. „opieki na odległość”. Adresatami 
oferty są: mieszkańcy Gminy Tworóg  
w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy 
związane z samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia, prowadzą 

GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie 
się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje 
monitorujące podstawowe czynności życiowe 
(puls i saturacja). Ponadto stan zdrowia 
będzie monitorowany. Odebranie sygnały 
będzie skutkować wysłaniem pomocy. 

Osoby zainteresowane proszone są  
o kontakt z GOPS w Tworogu (ul. Zamkowa 
16, telefon: 32/284-68-57) do dnia 15 marca 
2022 r. Udział w Programie jest całkowicie 
bezpłatny. 

Foto. Brama wjazdowa do prochowni  
z byłą portiernią oraz biurami. 
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26 lutego młodzież działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
zorganizowała pierwszy turniej szachowy 
dla młodzieży i dorosłych „Tworogowska 
Wojna”. Nastolatkowie wybrali szachy, 
bo to nie tylko rozrywka, ale też nauka 
strategicznego myślenia.

Na ich zaproszenie odpowiedziało 
dziewięciu graczy, głównie skupionych 
wokół Koła Szachowego z Boruszowic. 
Wśród graczy pojawiła się Dominika Chmiel 
– zdobywczyni licznych medali, mistrzyni 
FIDE, która pierwsze kroki stawiała  
w Boruszowicach (jej pierwszym 
nauczycielem był Zygmunt Jaksa).  
W rozgrywkach w Tworogu wziął również 
udział mąż pani Dominiki – Piotr Chmiel 
i syn – Paweł. Cała trójka okazała się 
bezkonkurencyjna. To oni zajęli pierwsze 
miejsca na podium. 

Do młodzieżowej grupy, która 
zaproponowała szachowe rozgrywki należą: 
Maciej Leksy, Kamil Zgodzaj, Tomasz 
Pławski, Patryk Opara. 

– Nie jestem co prawda mistrzem, ale 
dla rozrywki, szczególnie z wujkiem lubię 
grywać w szachy. Uznaliśmy z kolegami, że 
taki turniej to dobry pomysł i cieszymy się, 
że doszedł do skutku – mówi Maciek. 

Przypominamy, że osoby zainteresowane 

Zgodnie z wiekową tradycją, na ulicach 
Wojski, w ostatkową sobotę można było 
spotkać wesoły korowód przebierańców 
prowadzący na „rzeź” bera, czyli słomianego 
niedźwiedzia. Ber ze swoją figlarną 
kompanią chodził od domu do domu, tańczył 
z gospodarzami, a towarzysze wygłupiali 
się w najlepsze. Gospodynie natomiast 
ukradkiem wykradały słomę z powróseł 
niedźwiedzich, by „kury dobrze niosły”. 

Obrzęd oprowadzania niedźwiedzia był 
znany w całej Polsce i wielu krajach Europy 
już w średniowieczu. Wodzono go po 
wsiach, dworach i miasteczkach. Zwyczaj  
był znany na całym Górnym Śląsku, choć 
badacze podkreślają, że był typowy przede 
wszystkim dla Opolszczyzny.

OSTATKI - BERY W WOJSCE

TWOROGOWSKA WOJNA, CZYLI TURNIEJ SZACHOWY

Uczennica klasy VII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach zdobyła 
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Plastyczno-Językowym z Języka 
Niemieckiego "Die schönsten Märchen der 
Brüder Grimm". Gratulujemy! 

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu 
w dniach od 28 lutego 2022 r. do 21 marca 
2022 r. do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Mikołeska.

Szczegóły znajdziecie w Biuletynie 
Informacji Publicznej: 

bip.tworog.pl/5780/dokument/32396

PLAN 
DLA MIKOŁESKI

SUKCES 
MARTYNY

nauką gry w szachy są mile widziane  
w boruszowickiem Kole. Szachiści spotykają 
się w Klubie Seniora (filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boruszowicach) w każdy 
czwartek o godz. 16. Opiekunami Koła jest  
Lucjan Bugajski, Józef Tronina i Bernard 
Opara. 

Na terenie naszej gminy Bery 
organizowane są w Wojsce. W minionych 
latach odbywały się również w sąsiedniej 
Połomi. Zgodnie ze zwyczajem po 
całodniowym obchodzie wsi, grupa wraz 
z mieszkańcami spotkała się na zabawie 
ostatkowej w miejscowej remizie. Tam 
odbyło się obędowe "uśmiercenie" 
niedźwiedzia, który pełni rolę kozła ofiarnego 
- symbolizuje wszelkie kłopoty, zło, śmierć. 
Dlaczego niedźwiedź? - W tradycji oraz 
ikonografii chrześcijańskiej zwierzę to było 
wcieleniem diabła, który niszczył świat, 
zabijał wiernych W myśli średniowiecznej 
był jednym z wyobrażeń szatana – widziano 
w nim personifikacje gniewu, rozpusty 
i okrucieństwa – wyjaśnia Krystyna 
Pieronkiewicz-Pieczko (muzeumslaskie.pl). 
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Niepokoje pojawiły się również w naszej 
gminie. 2 marca w Urzędzie Gminy  
z inicjatywy przedstawicieli koła TSKN 
Tworóg odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Mniejszości Niemieckiej z władzami Gminy. 

Gminę Tworóg reprezentowali wójt 
gminy Eugeniusz Gwóźdź, zastępca wójta 
Łukasz Ziob oraz Dyrektor Zespołu Obsługi 

Gmina Tworóg wystosuje apel  
w formie uchwały intencyjnej wyrażającej 
sprzeciw wobec zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Edukacji ograniczeń godzin 
nauczania języka mniejszości w szkołach 
podstawowych – języka niemieckiego. 

Minister edukacji Przemysław 
Czarnek wydał rozporządzenie, które 
zmniejsza z trzech do jednej godziny 
wymiar nauczania języka niemieckiego 
jako języka mniejszości. Ograniczenie 
miałoby obowiązywać od przyszłego roku 
szkolnego. Dodamy tylko, że w przypadku 
innych mniejszości narodowych i etnicznych 
nic się nie zmienia… Decyzja została 
przyjęta z oburzeniem i niedowierzaniem. 
- Dyskryminacja mniejszości niemieckiej 
w Polsce stała się faktem – napisał  
w mediach społecznościowych Rafał Bartek, 
przewodniczący Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 

MNIEJ NIEMIECKIEGO OD WRZEŚNIA? 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania do udziału  
w siódmej edycji Tworogowskiej Dychy po Trowie. 

Start 7 maja 2022 r. (sobota) o godzinie 12:00 na boisku 
sportowym przy Szkole Podstawowej w Tworogu. Dystans 
biegu 10 km. Dodatkową dyscypliną będzie marsz NORDIC 
WALKING.

Koordynatorzy:
• Artur Konfederak, tel. 500-486-325,  

email: akonfi@interia.pl
• Piotr Gwóźdź, tel. 798-419-380,  

email: gwozdzp@wp.pl
• Adrian Król, email: adrian.krol@wp.pl
Szczegóły na FB; zapisy na zmierzymyczas.pl

Placówek Oświatowych Agata Radziej. 
Mniejszość Niemiecką reprezentowali 
Bertholda Kubitza – przewodniczący koła 
TSKN oddz. Tworóg, Anna Noglik zastępca 
TSKN oddz. Tworóg oraz Agnieszka Dłociok 
– przewodnicząca TSKN Oddz. Gliwice, 
zastępca Przewodniczącego Województwa 
Śląskiego.

DYCHA PO TROWIE
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Dodatkową atrakcją była akcja „Wielka 
wymiana szafy”, która miała na celu 
zachęcenie Pań do sięgania po ubrania z 
tzw. drugiego obiegu. Chociaż były używane, 
pozostają atrakcyjne. Akcja wymiany 
elementów garderoby, które już się znudziły 
to propozycja związana z proekologiczną 
kampanią o nazwie „Ekolandia”, którą 
placówka realizuje w 2022 r.

H O B B Y S T A

24 lutego (tłusty czwartek) na sali widowiskowej GOK-u odbył się „Babiniec” – coroczna impreza łącząca babski 
comber z Dniem Kobiet. Tego dnia przy pączku i kawie kobiety z naszej gminy zapominają o codziennych obowiązkach 
i troskach. Plotkują, tańczą i śmieją się. Tegoroczną zabawę poprowadziła grupa muzyczna REVO.

BABY, ACH TE BABY! 

Ferie z GOK-iem dobiegły końca. 
Pierwszy tydzień zimowych ferii (14.02-
18.02) upłynął na grach, zabawach  
i ciekawych spotkaniach. Tegoroczne 
półkolonie krążyły wokół tematu ekologii. To 
element proekologicznej kampanii o nazwie 
„Ekolandia”, którą placówka realizuje  
w 2022 r.

Pierwszego dnia dzieci odwiedziły 
Nadleśnictwo w Brynku, gdzie dowiedziały 
się jak bardzo potrzebne są w naszym 
ekosystemie owady. Samodzielnie wypełniły 
domki dla owadów trzciną, szyszkami oraz 
innymi zebranymi w lesie materiałami. 
Wiosną domki zostaną postawione  
na terenie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu, gdzie powstanie również 
kwietna łąka. 

Drugiego dnia odbyły się zajęcia  
z klockami w roli głównej, czyli robotyka 
z Moniką Pudykiewicz. Dzieci budowały 
również „recyklingowe” roboty z kartonów, 
nakrętek, butelek i innych odpadów. 

- Drogie Panie dziękujemy Wam  
za wspaniałą zabawę. Wasze uśmiechy  
i dobre humory były najpiękniejszą ozdobą 
tegorocznego „Babińca” - mówi dyrektor 
GOK-u Grażyna Chmiel. 

Babiniec ma już czternastoletnią 
tradycję. Za rok jubileuszowe - piętnaste 
spotkanie! 

ZIMOWA EKOLANDIA W GOK-u

W środę wszyscy zamienili się  
w budowniczych i pod okiem Kreatywnej 
Babki, czyli Izabeli Kowoll tworzyli drewniane 
domki, wille, domki wróżek a nawet całe 
miasteczka. W czwartek nadszedł czas 
na zajęcia sportowe i taneczne, czyli 
to, co tygryski lubią najbardziej. Było 
trochę zajęć z karate, pod okiem trenera  

Roberta Warzechy z Akademii Sportu 
DESHI. Natomiast w ostatni dzień GOK 
odwiedziła specjalista od recyklingu, która 
uczyła dzieci jak postępować z odpadami. 
W międzyczasie odbył się quiz z wiedzy 
na temat segregacji śmieci, który dzieciaki 
zdały celująco. Nagrodą była pizza dla 
wszystkich i wspólne oglądanie filmu. 
Jeżeli jesteście ciekawi jak to wszystko 
wyglądało zapraszamy do naszej galerii na  
twg-kurier.pl oraz na Facebooka Gminnego 
Ośrodka Kultury. 
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powołują się zaniepokojeni mieszkańcy. 
Nasze piękne lasy charakteryzujące się 
bioróżnorodnością. Północny przebieg 
ekspresówki oznacza trwałe wylesienie 
hektarów lasów Nadleśnictwa Brynek. 

Wszystkie obawy i niepokoje w formie 
petycji złożono już w 2019 r. Pod dokumentem 
do GDDKiA w Katowicach podpisało się 
wówczas ponad 200 mieszkańców gminy.  
W efekcie nastąpiła korekta przebiegu trasy 
o ok. 100-150 metrów, co nie satysfakcjonuje 
mieszkańców. 

14 lutego odbyła się sesja nadzwyczajna 
Rady Gminy poświęcona głównie S11. W jej 
wyniku podjęto uchwałę nr XXXV/304/2022, 
w której radni wyrazili stanowisko gminy  
w przedmiocie lokalizacji przyjętych 
rozwiązań dotyczących budowy drogi 
ekspresowej S11 w Gminie Tworóg. Rada 
Gminy wezwała Inwestora i Projektanta 
do usunięcia niekorzystnych dla gminy 
rozwiązań, w szczególności do: zmiany 
lokalizacji węzła drogowego drogi S11 z drogą 
DW 907 lub wprowadzenia ograniczenia 
tonażowego do 15 ton na drodze DW 907 
oraz do maksymalnego oddalenia przebiegu 
ekspresówki od zabudowy w Boruszowicach 
i Nowej Wsi Tworoskiej. 

– Rada Gminy Tworóg stoi na stanowisku, 
że inwestycja drogowa, której wykonanie 
kosztuje podatników ponad 3 mln zł 
powinna kompleksowo  rozwiązywać istotne 
problemy komunikacyjne – napisano w treści 
uchwały. Gmina sprzeciwia się realizacji 
rozwiązań, które generują nowe problemy 
komunikacyjne, gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe. W uzasadnieniu uchwały 
samorządowcy zwrócili uwagę, że dla 
planowanej trasy nie zostało opracowane 
Studium Korytarzowe, które jest integralną 
częścią każdej dokumentacji inwestycji 
drogowej. Właśnie na etapie tworzenia 

Studium Korytarzowego uwzględnia się 
lokalne uwarunkowania i wskazuje się 
rozwiązania nierealne technicznie, nie  
w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, 
najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie. 
Pominięcie tego kroku spowodowało, że 
nie wzięto pod uwagę czynników ważnych  
z punku widzenia gminy Tworóg. Ponadto, 
jak zauważa wójt, inwestor nie informuje 
Gminy o postępach i decyzjach. 

Uchwałę wraz z obszernym  
i szczegółowym uzasadnieniem oraz 
propozycją zwiększenia dystansu trasy 
od zabudowy przekazano Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Warszawie, staroście tarnogórskiemu oraz 
parlamentarzystom. Na ten moment nie ma 
odpowiedzi. 

W tej chwili warianty niebieski (nr II)  
i zielony (nr III) to propozycje, które mają 
realne szanse na realizację. Na terenie naszej 
gminy odległość ekspresówki od zabudowań 
w Boruszowicach (kolonia Osiek) ma wynieść 
zaledwie 400 m, w Nowej Wsi Tworoskiej 
– 900 m. Mieszkańcy oraz władze gminy 
zgadzają się, że zaproponowany dystans jest 
za mały. Tak bliska obecność drogi szybkiego 
ruchu to oczywiste pogorszenie jakość 
życia, narażenie na hałas, zanieczyszczenie 
powietrza i degradacja krajobrazu. 

7 lutego do Wójta Gminy Tworóg 
oraz Rady Gminy wpłynął wniosek 
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Nowej Wsi Tworoskiej  
w sprawie wyrażenia stanowiska Gminy  
w przedmiocie lokalizacji i przyjętych 
rozwiązań dotyczących budowy drogi 
ekspresowej S 11. – Społeczność lokalna 
od początku prac projektowych wyrażała 
sprzeciw w stosunku do zaprojektowanego 
przebiegu drogi ekspresowej na terenie 
Gminy Tworóg. W ocenie mieszkańców 
projektowany przebieg drogi spowoduje 
drastyczny wzrost natężenia ruchu 
drogowego i pogorszenie warunków życia 
i zamieszkiwania w miejscowościach, 
które dotychczas miały charakter głównie 
rekreacyjny (…)  – napisał w uzasadnieniu 
wniosku, w imieniu mieszkańców Bronisław 
Mol. Ale to nie jedyne problemy, na który 
zwrócili uwagę autorzy wniosku. Projekt 
przewiduje budowę węzła drogowego 
na drodze wojewódzkiej 907 w kierunku 
Bruśka. A to oznacza, że ulica Zamkowa 
przebiegająca przez centrum Tworoga stanie 
się zjazdem z ekspresówki. Niefortunne 
rozwiązanie było zauważone przez włodarza 
gminy. Eugeniusz Gwóźdź interweniował 
w tej sprawie w 2019 r., inwestor nie 
zaakceptował jednak propozycji zmiany 
lokalizacji węzła. Jest i trzeci minus, na który 

S11 - SPRZECIW MIESZKAŃCÓW

Niewielki dystans od zabudowań oraz węzeł drogowy z wyjazdem na ul. Zamkową  
w Tworogu – to przewidują warianty niebieski i zielony przebiegu drogi S11. 
Mieszkańcy mówią stanowcze „nie” dla takich rozwiązań. 

N A  B I E Ż Ą C O

Foto. nasz-samorzad.pl
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Wszyscy z niepokojem obserwujemy atak 
Rosji na Ukrainę. Eskalacja konfliktu skutkuje 
napływem uchodźców zza wschodniej 
granicy na bezprecedensową skalę. Polska 
zgodziła się na przyjęcie tych, którzy 
będą szukać u nas schronienia. Zgodnie  
z Krajowym Planem Zarządzania 
Kryzysowego organizatorem i koordynatorem 
takich działań jest administracja rządowa. 
Wojewodowie, zgodnie z zapisem procedury, 
zwrócili się do samorządów o wyznaczenie 
miejsc na punkty recepcyjne i/lub ośrodki, 
w których mogliby zostać zakwaterowani 
obywatele Ukrainy. Samorządowcy  
z Tworoga, po rozmowach z Powiatowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego 
rozpoczęli przygotowania do ewentualnego 
przyjęcia uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy. 

Jak zaznacza wójt, Eugeniusz Gwóźdź 
gmina jest gotowa na przyjęcie uchodźców. 
Wstępnie zostały wytypowane miejsca, 
do których będzie można kierować 
potrzebujących (lokale gminne, kwatery 
hotelowe oraz prywatne). Przeprowadzono 
już rozmowy z restauratorami oraz osobami 
gotowymi pełnić rolę tłumacza. – Solidarnie 
i aktywnie włączamy się w pomoc – mówi 
Eugeniusz Gwóźdź. Środki higieniczne oraz 
suchy prowiant przekazano już bytomskiej 
parafii. Akcję koordynował ks. Paweł 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Gwóźdź. Ta zbiórka jest już zakończona,  
jednak GOK pozostaje punktem odbioru 
darów. Obecnie prowadzona jest zbiórka 
na rzecz Ukraińców, którzy znajdą dach 
nad głową właśnie w naszej gminie 
oraz na rzecz Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych Składnica w Lublińcu. 
Prosimy o przynoszenie do GOK-u darów,  
w miarę możliwości, w opisanych kartonach  
z informacją, co jest w środku: środki higieny 
i czystości, żywność, okrycia, inne. 

Kontakt do koordynatora gminnego  
- 721 700 578. Wszystkie pytania, potrzeby 
oraz napływ uchodźców prosimy zgłaszać 

pod tym numerem. 
Poniżej opis, co zawiera dana kategoria. 

Na ten moment nie są przyjmowane 
ubrania i leki. 

Środki higieny i czystości: 
płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, 

dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do 
zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, 
dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy 
dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki 
papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki 
na śmieci, środki dezyfekujące/alkohol do 
dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe,

 Żywność: 
woda, żywność do szybkiego 

przygotowania (instant), batony (w tym 
energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, 
makarony, płatki zbożowe do szybkiego 
przygotowania, narzędzia kuchenne 
jednorazowego lub wielokrotnego użytku: 
talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło 
(silikon spożywczy lub plastik)

Okrycie: 
koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki 

pod materac do spania z wodoodpornej folii 
aluminiowej, materace

Inne: zestawy pierwszej pomocy, zapałki, 
baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym 
latarki, świece

Zbiórka jest prowadzona  
do odwołania!

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną 
z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie 
wystawione przez Straż Graniczną RP lub też 
w dokumencie podróży mają odcisk stempla 
Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, 
mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki 
medycznej i służby zdrowia. 

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, prosimy 
o śledzenie stron internetowych Urzędu 
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tworogu. Wszelkie aktualizacje będa na 
bieżąco publikowane. 

Przydatne informacje znajdziecie również 
na stronie: pomagamukrainie.gov.pl

Wszyscy solidaryzujemy się  
z Ukrainą. Od zwykłych mieszkańców,  
przez prywatne firmy, aż po organizacje 
i instytucje. Jesteście niesamowici! 
Na zdj. dary OSP Tworóg, jednostka 
przekazała Ukrainie ubrania specjalne 
typu Nomex, 5 wężów gaśniczych 
W-52, buty ochronne, kominiarkę 
ochronną pod hełm strażacki, rękawice 
ochronne, hełmy strażackie (źródło: 
fb OSP Tworóg). Z kolei sołectwo 
Połomia przy wsparciu miejscowego 
OSP zorganizowało zbiórkę darów, 
które przekazano do GOK-u - gminnego 
"magazynu" darów (zdj. poniżej).  

Informujemy, że na terenie naszej gminy obsługą uchodźców 
zajmuje się referat do spraw obywatelskich. Bezpośredni 

kontakt do koordynatora zarządzania kryzysowego:
 721-700-578. 

Gmina prosi, aby pod tym numerem tel. udzielać informacji  
o ilości uchodźców przebywających na terenie gminy. 

Koordynator odpowie na Wasze pytania i potrzeby. 
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i wierzymy, że będziesz z nami dalej. 
Pozostaniesz w naszej pamięci jako kapitan, 
który zawsze dawał z siebie wszystko i chciał, 
żeby inni też dawali wszystko. Dla Ciebie 
będziemy walczyć o ten awans, którego tak 
chciałeś i dążyłeś. Do zobaczenia na innych 
boiskach i kibicuj nam – napisali koledzy 
z Klubu w mediach społecznościowych. 
Do pożegnań i kondolencji dołączyli się 
piłkarze z Górnika Zabrze. – Krzysztof Fuchs 
był człowiekiem instytucją w miejscowym 
zespole.  Był nie tylko zawodnikiem, który 
w każdym meczu dawał z siebie wszystko, 
był również kapitanem drużyny walczącej 
o awans do lublinieckiej A-klasy – napisali. 
Obecnie Sparta zajmuje drugie miejsce  
w grupie, awans był i nadal jest marzeniem 
całej drużyny. Pomimo osłabionego składu 
zawodnicy zapowiadają, że będą na boisku 
walczyć. Zrobią to dla tragicznie zmarłego 
kolegi. 

– To bardzo smutny czas dla całej 
społeczności Nitroergu. Dziękujemy 
Wszystkim za liczne słowa wsparcia i otuchy. 
Składamy wyrazy współczucia rodzinie  
i bliskim ofiar zdarzenia. Bezpieczeństwo 
pracowników jest dla Zarządu firmy 
bezwzględnym priorytetem. Każdy 
wypadek, każdy poszkodowany pracownik, 
a szczególnie każda ofiara śmiertelna to 
tragedia. Pracujemy, aby wyjaśnić wszystkie 
okoliczności zdarzenia – poinformował 

Zarząd Zakładu. Powołano również komisję, 
która zajmie się wyjaśnieniem okoliczności 
tego zdarzenia. W skład zespołu wchodzą 
technolodzy, specjaliści w zakresie chemii 
materiałów wybuchowych oraz osoby 
zajmujące się bezpieczeństwem pracy.  
W przeszłości dochodziło już do wypadków 
na terenie zakładów, w tym śmiertelnych. 
W 2021 roku w wyniku eksplozji zginął 
pracownik zakładu w Bieruniu. W 2017 r. 
w Krupskim Młynie stracił życie 59-letni 
pracownik. W 2004 r., również w Krupskim 
Młynie, śmierć poniosły dwie kobiety w wieku 
45 i 50 lat. 

SPARTA APELUJE
W związku ze zbliżającym się jubileuszem 

70-lecia Klubu członkowie „Sparty” apelują  
o udostępnianie zdjęć, artykułów prasowych, 
ciekawostek oraz dzielenie się wiedzą 
i wspomnieniami dotyczącymi Klubu 
(informacje o prezesach, zawodnikach, 
kibicach, boiskach, a nawet przyśpiewki 
kibiców!) w celu zgromadzenia historii  
i opracowania jej w formie książki. 

Wszelkie informacje można przesyłać 
na adres sparta.tworog@onet.eu 

Zapraszamy do współpracy i uratowania 
wszystkiego co dotyczy historii naszego 
lokalnego Klubu.

Huk, drżące szyby w oknach  
i dezorientacja. Po chwili mieszkańcy 
okolicy mają uzasadnione podejrzenie – 
wybuch w Krupskim Młynie. Ten głuchy 
huk  nie po raz pierwszy oznacza eksplozję  
w zakładach produkcyjnych NITROERG S.A. 
W poniedziałek, 14 lutego, kilkanaście minut 
po godz. siedemnastej w bloku D 35 doszło 
do wybuchu nitrogliceryny. Fala uderzeniowa 
była odczuwana kilkanaście kilometrów dalej. 
Niestety w zdarzeniu śmierć poniosły dwie 
osoby: 43-letni mieszkaniec Lublińca oraz 
32-letni Krzysztof Fuchs z Tworoga, kapitan 
Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” 
Tworóg (na zdj. poniżej z klubową koszulką).

– Wszyscy bardzo to przeżywamy. 
Śmierć Krzysia to wielka tragedia i strata. 
Odczuwamy jego brak zarówno na boisku, jak 
i poza nim. Był jednym z naszych najlepszych 
zawodników, ale też dobrym kolegą. Grał  
z nami od czterech lat. Trzy lata temu został 
kapitanem drużyny, a dwa lata temu również 
wiceprezesem Klubu. Zajmował się sprawami 
organizacyjnymi. To był solidny chłopak, 
zaangażowany w życie drużyny. Bardzo 
dobrze nam się współpracowało, miałem 
do niego zaufanie – mówi z nieskrywanym 
smutkiem prezes Sparty, Werner Nawrocki. 
Koledzy ze „Sparty” również nie mogą 
uwierzyć, że ich kapitan już z nimi nie zagra, 
murawa nagle stała się pusta…. Ale nie mają 
zamiaru odpuszczać. Kapitan chciałby, żeby 
skupili się na przyszłości. – Na naszych 
nowych szalikach mamy wypisane hasło: 
byliśmy, jesteśmy, będziemy... Krzysiu, 
Ty też byłeś, mimo wszystko nadal jesteś 

SPARTA ŻEGNA TRAGICZNIE 
ZMARŁEGO KAPITANA

Foto. 14 lutego w Krupskim Młynie, w zakładach produkcyjnych Nitroerg S.A. doszło do 
wybuchu. Po chwili ogłoszono zbiórkę pracowników. Ewakuowano ponad 30 osób, dwie 
osoby nie stawiły się w miejscu zbiórki. Od razu rozpoczęto akcję poszukiwawczą, która 
potwierdziła najgorsze obawy. Dwóch pracowników straciło życie. Detonacja nastąpiła 

podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. Siła eksplozji 
doszczętnie zniszczyła jeden z budynków. Na miejscu pracowało ok. 30 zastępów straży 
pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami z Jastrzębia 

Zdroju, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Dąbrowy Górniczej oraz 
samochód Dowodzenia i Łączności z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach. W akcji wzięły również udział jednostki z naszej gminy – OSP Tworóg i OSP 
Koty. Akcja ratownicza trwała do godziny 22:41. Do 18 lutego w zakładach produkcyjnych 
NITROERG S.A (w Krupskim Młynie i Bieruniu) trwała żałoba. Przypominamy, że Nitroerg 
S.A. to jeden z największych producentów materiałów wybuchowych w Europie. Głównym 
udziałowcem od 2011 r. jest Spółka KGHM Polska Miedź S.A., światowy lider w produkcji 
miedzi i srebra. Firma wytwarza m.in. materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i 

amonowosaletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne. 
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Jestem sołtysem od 2011 r. Piorytetową 
inwestycja jest teraz budowa remizy oraz 
kanalizacji kontenerowej w Boruszowicach. 
Wcześniej zbudowaliśmy scenę plenerową 
wraz z podestem tanecznym. Corocznie 
odbywają się tam imprezy plenerowe. 
Ważną inwestycją była rewitalizacja stawu 
w Boruszowicach oraz budowa siłowni 
zewnętrznej. Skwer przy stawie uatrakcyjnia 
fontanna z pompą – pracę wykonał Wojtek 
Ciba. W Hanusku powstał zielony skwer, 
plac zabaw przy ul. Mieszka I. W sołectwach 
dokończone zostały inwestycje chodnikowe. 
W wybranych punktach zamontowano 
monitoring. W Boruszowicach na Kolonii 
Fabrycznej zbudowano plac zabaw. Przy 
ul. Szkolnej wykonano nasadzenia oraz 
postawiono ławki i kosze na śmieci. Świetlica 
OSP w Boruszowicach, w której odbywają 
się zebrania wiejskie została pomalowana, 
odnowiono parkiet oraz odmalowano klatkę 
schodową. W 2021 r. dzięki sponsorowi 
zakupiono serce na zakrętki z butelek. 
Wykonano remont kapliczki św. Jana 
Nepomucena oraz odtworzono kaplicę 
Serca Jezusowego w Hanusku. Sołectwo 
posiada również sukcesy w konkursach 
ogólnopolskich. Do najważniejszych należy 
I miejscę w konkursie na sołtysa roku  
w powiecie tarnogórskim oraz II miejsce 
w konkursie „Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego” w kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi w 2018 roku. 
Nagrodę przyznano na rewitalizację stawu 
wraz z skwerem. Reaktywowano również 
Koło Gospodyń Wiejskich Boruszowic  
i Hanuska. Wspieramy ponadto miejscowe 
OSP i LKS Olimpię Boruszowice.

Wszystkie sukcesy i  inwestycje są 
naszą wspólną pracą, dlatego chciałbym 
bardzo podziękować mieszkańcom za ich 
zaangażowanie oraz każdą okazaną pomoc. 
Szczególne słowa wdzięczności chciałbym 
skierować do Jerzego Ziob za jego pomoc 
w każdej sytuacji. W skład rady sołeckie 
wchodzą z sołectwa Boruszowice: Marzena 
Kosiewicz, Piotr Paruzel, Elżbieta Żmuda, 
z sołectwa Hanusek Krzysztof Poloczek, 
Adam Dolezych. 

Jestem sołtysem od 2009 r. Wraz z Radą 
Sołecką aktywnie zajmujemy się sprawami 
mieszkańców. Skład rady jest następujący: 
sołtys - przewodniczący oraz członkowie 
Janusz Wojciechowski, Bogusław 
Wojciechowski, Piotr Woldan, Beata Kupka 
oraz Dorota Benduch. Prace, które udało 
się zrealizować w trakcie moich kadencji 
trudno zliczyć. Jednak do najważniejszych 
należą reaktywacja Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Połomi oraz zakup sztandaru, 
budowa remizy OSP, montaż instalacji 
fotowoltaicznej na dachu remizy. Kolejne 
zrealizowane projekty to budowa drogi 
asfaltowej na ul. Tylnej, remont świetlicy 

Gmina Tworóg przystąpiła do 
realizacji projektu z Programu LIFE 
„Śląskie. Przywracamy błękit”. 22 lutego 
w Katowicach odbyło się spotkanie 
inauguracyjne projektu, w którym z ramienia 
naszej gminy wzięli udział wójt Eugeniusz 
Gwóźdź oraz wicewójt Łukasz Ziob. 

Program LIFE to instrument finansowy 
Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu. Krajowym 
Punktem Kontaktowym LIFE jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Cały program opiewa na kwotę 
76 mln zł (45 mln to fundusze LIFE, 
26 mln – NFOŚiGW, pozostałe środki 
pochodzą z budżetów samorządów oraz 
województwa śląskiego). Gmina Tworóg 
jest jednym z partnerów samorządowych. 
Do projektowych zadań na poziomie 
gminnym należą zatrudnienie ekodoradcy 
oraz prowadzenie działań edukacyjno-
informacyjnych. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł liczyć ze strony ekodoradcy 
na poradę w zakresie doboru urządzeń 
grzewczych, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii i działań w obszarze poprawy 
efektywności energetycznej budynków 
(np. termomodernizacja), a także co do 
dostępnych źródeł finansowania oraz 
weryfikację wniosków o dofinansowanie. 
Ekodoradca będzie ponadto brał udział 

SOŁECTWO POŁOMIA
po byłym przedszkolu i budowa placu 
zabaw. Z pozyskanych funduszy Połomia 
może pochwalić się siłownią zewnętrza 
obok budynku OSP. Do dyspozycji 
mieszkańców są również kajaki i łódka. 
Często w okresie letnim organizowane 
były dla mieszkańców spływy kajakowe na 
Szkarotkowych Stawach, gdzie można było 
aktywnie spędzać czas. Obecnie nie ma już 
możliwości pływania po stawach. Jednak jest 
to piękne miejsce do spacerów i wycieczek. 
Podobnie jak w innych sołectwach do 
stałych zadań realizowanych z funduszu 
sołeckiego należy organizacja corocznych 
wydarzeń takich jak festyny, spotkania 
mikołajkowe z paczkami i teatrzykiem dla 
dzieci oraz paczki dla seniorów w okresie 
świątecznym. Na uwagę zasługuje fakt, że 
dzięki naszemu zaangażowaniu do Połomi 
powróciła tradycja wodzenia niedźwiedzia 
oraz organizacja Dożynek. Kolejną 
zrealizowaną inwestycją było ogrodzenie 
boiska sportowego oraz instalacja systemu 
nawadniającego murawę. 

Poza wymienionymi inwestycjami jest 
jeszcze dużo mniejszych i większych, 
których nie sposób wymienić. Obecnie 
najbardziej brakuje w sołectwie chodnika 
wzdłuż ul. Bytomskiej. Mimo usilnych starań 
tego projektu nie udało się zrealizować. 

PRZYWRACAMY BŁĘKIT

Stefan Paś,  
tel. 503 132 223

w kontrolach palenisk realizowanych na 
terenie gminy Tworóg.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” 
zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań 
przewidzianych do realizacji w Programie 
Ochrony Powietrza dla województwa 
śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 
2020 r. 

Foto. Wójt Eugeniusz Gwóźdź odbiera 
certyfikat potwierdzjący udział Gminy  
w projekcie.

Marian Łuczak,  
tel. 697 485 702
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W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

Detoks od mężczyzn, kawa, pączek, 
szafa z "ciuchami" oraz taniec! Tegoroczny 
"Babiniec" można skomentować krótko - Ach 
te baby! - str. 8. 

Tegoroczne zimowe ferie w GOK-u krążyły wokół tematu ekologii. To element kampanii 
edukacyjnej o nazwie „Ekolandia”, którą placówka realizuje w 2022 r. Na zdjęciu uczestnicy 
zajęć z recyklingowymi robotami - str. 8. 


