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Gminy Tworóg

TWG

Mieszkanka Kotów oraz 
nauczycielka z Wojski 
podpowiadają co zrobić, 
żeby Wasze wiosenne 
stoły wyglądały bajecznie! 
Czytajcie na str. 6

PROSTE I TANIE TRIKI NA  
WIOSNĘ W WASZYCH DOMACH

Na okładce przedszkolaki z Boruszowic-
Hanuska w poszukiwaniu wiosny  
(fot. Magdalena Nowak).

-  str. 2

CO JESZCZE  
W WYDANIU?

Przez oszklone drzwi przyzamkowej 
kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego  
w Tworogu można dostrzec ołtarz. 
Na jego froncie widać niewyraźny, ale 
wciąż czytelny obraz. To malarskie 
przedstawienie modlitwy w Ogrójcu. 

- Str. 3  

 

W marcu ruszył pierwszy etap 
rewitalizacji Ogrodu Botanicznego  
w Brynku. Czy to miejsce ma szansę 
odzyskać dawny blask? 

- Str. 7
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TU NAS ZNAJDZIESZ

DRUK

WIOSNA W PRZEDSZKOLACH
Wiosna nadeszła! To z pewnością zasługa 

przedszkolaków z gminnych placówek.  
Na naszej okładce w tym miesiącu dzieci  
z Boruszowic i Hanuska, które odpowiednio 
wyposażone poszukiwały śladów wiosny. 
Najbardziej oczekiwaną atrakcją był spacer 
po okolicy. Wszystkie grupy wraz ze swoimi 
paniami, wyruszyły barwnym korowodem 
trzymając w rękach Marzannę. Marzanna 
została pożegnana głośnym okrzykiem: 
Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,  
w wodę cię wrzucamy, bo wiosnę witamy!

Przedszkolaki z Tworoga z kolei  
zorganizowały „Dzień Wiosny” – były  
piosenki, wierszyki i oczywiście spacer  
w blasku słońca. A dzieci z Kotów bawiły 
się w małych ogrodników w ramach akcji 
„Kwiatki, bratki i stokrotki". 

Trzy kadry przedstawiające tworogowski „zamek” - dziś siedzibę Urzędu Gminy. 
Zdjęcie archiwalne (wykonane po 1930 r.) oraz Urząd Gminy przed i po remoncie, który 
miał miejsce w 2013 r. Krótkie wspomnienie tego miejsca publikujemy obok.  

ZAMEK W TWOROGU 
- TAK ZMIENIAŁ SIĘ PRZEZ LATA
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Szczególną formą przeżywania Wielkiego 
Postu i wyrazem pobożności jest malarstwo 
pasyjne. Prócz przedstawienia Drogi 
Krzyżowej, czy samego Ukrzyżowania w tym 
obszarze tematycznym pojawiają się sceny 
modlitwy Jezusa w Ogrójcu oraz pojmania. 
W naszej gminie mamy przykład. Zabytek 
znajduje się w samym centrum Tworoga. 
Mowa o przyzamkowej kaplicy Najświętszego 
Serca Jezusowego. Przez oszklone drzwi 
kaplicy można dostrzec ołtarz. Na jego froncie 
widać niewyraźny, ale wciąż czytelny obraz.

W centralnym miejscu, przy głazie 
klęczy Jezus. Po lewej stronie widać 
śpiących uczniów, po prawej postacie 
z halabardami zbliżają się, by pojmać 
Zbawiciela. Historycy sztuki nie mają 
wątpliwości, że jest to scena „Modlitwy  
w Ogrójcu”. Stan zachowania obrazu nie 

jest idealny, upływ czasu pozostawił na nim 
swój ślad, jednak z całą pewnością mamy  
w Tworogu zabytek, który w okresie Wielkiego 
Postu nabiera dodatkowego znaczenia. 

Nie mamy żadnych informacji o autorze 
obrazu. Nie jest również znana dokładna 
data powstania ołtarza. Według karty 
ewidencji zabytku architektury i budownictwa 
oraz „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” 
kaplica pochodzi z 1796 r. Fryderyk Zgodzaj 
w książce „Dwa Rogi” sugeruje jednak, 
że kaplica jest starsza. – W księgach 
parafialnych istnieje zapis, iż w 1679 roku 
był w Tworogu biskupi wizytator Lorenz 
Joannston, więc niewykluczone, że na tę 
okoliczność został zrobiony ów ołtarzyk  

K U L T U R A L N I E

i w tym czasie została wybudowana kaplica, 
skoro w 1794 roku już był przeprowadzony 
remont – czytamy w „Dwóch Rogach”. 

Barokowa, murowana, tynkowana 
kaplica przeszła już kilka remontów,  
m.in. w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Zmieniono wówczas gont. Kolejny remont 
przeprowadzono w 2002 r. – Po remoncie 
dachu kaplica została pomalowana 
i oszklona. Na ścianie kaplicy został 
powieszony krucyfiks i powrócił ołtarzyk, 
który ponad ćwierć wieku był w depozycie. 
Brakuje jeszcze dwóch figur z Grupy 
Krzyżowej i dzwonu, który był zawieszony 
w sygnaturce wieżyczki – odnotował 
Fryderyk Zgodzaj w „Dwóch Rogach”. 

DZIAŁO SIĘ DEKADĘ TEMU...
W 2012 r. Komisja Heraldyczna wydała pozytywną opinię w sprawie ustanowienia 

herbu gminy Tworóg. To był bardzo ważny moment dla historii naszej gminy. 

(pierwotnie w stylu barokowym) postawiono 
w II poł. XVIII w. dla hr. Jerzego Leonarda  
de Colonna. Pałac przebudowano na 
polecenie hr. Filipa de Colonna w 1802 r. To 

Przypomnijmy, że autorem opracowania 
graficznego herbu i flagi jest Fryderyk 
Zgodzaj. Kilka miesięcy po wydaniu decyzji, 
27 maja 2013 r. – podczas posiedzenia Rady 
Gminy podjęto odpowiednią uchwałę. Sesję 
uświetniło uroczyste wprowadzenie flagi oraz 
witrażowego herbu, który do dziś zdobi salę 
posiedzeniową UG. 

W tym samym czasie „tworogowski zamek” 
przechodził prawdziwą metamorfozę. Trwała 
rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg. 
Zwieńczeniem prac remontowych było 
zamontowanie na frontonie porcelanowego 
herbu w formie mozaiki autorstwa plastyka 
z Bolesławca – Mateusza Grobelnego. 
Mozaika, według zapewnień autora, przetrwa 
minimum dwieście lat. 

Obecna siedziba Urzędu Gminy  
w Tworogu mieści się w pałacu 
klasycystycznym – obiekcie, który można 
uznać za wizytówkę gminy Tworóg. Gmach 

wówczas nadano mu klasycystyczny wygląd. 
W 1807 r. dobra tworogowskie odziedziczyli 
Charlotta i jej mąż Karol baron Gastheimb, 
a po niej hr. Andrzej Renard, który w 1826 
r. sprzedał je księciu Adolfowi Hohenlohe-
Ingelfingen z Koszęcina. Budynek pozostał 
w rękach rodziny Hohenlohe-Ingelfingen do 
stycznia 1945. Po II wojnie światowej przez 
lata pałac pełnił funkcję mieszkalną. Urząd 
Gminy mieści się w nim od 1977 r. 

Foto. Późnobarokowa, murowana i tynkowana kaplica przyzamkowa w Tworogu 
skrywa perełkę – prawdopodobnie drewniany ołtarz z malowaną sceną  

modlitwy w Ogrójcu.  

MALARSTWO PASYJNE W TWOROGU

Foto. Zdjęcie wykonano w trakcie remontu Urzędu Gminy w 2013 r. Wójt gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź stoi na rusztowaniu obok świeżo zamontowanej mozaiki  

z porcelany bolesławieckiej z wizerunkiem naszego herbu. 
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W Boruszowicach wiosna ma kolor 
żółty i niebieski. Poczucie solidarności  
z Ukrainą towarzyszy uczniom miejscowej 
podstawówki każdego dnia, również  
21 marca – pierwszego dnia wiosny.  
W szkole odbył się wówczas Festiwal 
Talentów i Nauki. Było barwnie i kreatywnie, 
a w sercach zagościła wiosenna nadzieja… 
Na lepsze jutro dla wszystkich. 

Festiwal Talentów i Nauki to już 
boruszowicka tradycja. Wraz z nadejściem 
wiosny w dzieciach i młodzieży obudził się 
uśpiony zimą głód wiedzy, dlatego 21 marca 

lekcje wyglądały nieco inaczej. W szkole 
odbywały się warsztaty krajoznawcze, 
historyczne, naukowe, językowe  
i plastyczne. Nauczyciele zapraszali do 
udziału w konkursach, w których nagrodą 
był m.in. dzień bez pytania dla całej klasy! 
W tym roku zorganizowano konkurs 
„Czy znasz hymn Polski? Niech para się 
postara". Wzięli w nim udział uczniowie klas 
4-8. Konkurs miał za zadanie upamiętnienie 
rocznic związanych z powstaniem utworu  
i ustanowieniem go hymnem naszej 
ojczyzny w roku ustanowionym przez 

WIOSNA W NIEBIESKO-ŻÓŁTYCH BARWACH

25 marca Gminną Bibliotekę Publiczną 
odwiedziły przedszkolaki z Tworoga. 
Podczas zajęć bibliotecznych dzieci 
wysłuchały pouczającej opowieści o Pinokiu, 
razem z Panią bibliotekarką rozwiązały 
krzyżówkę oraz przeglądały biblioteczne 
półki w poszukiwaniu ulubionych bajeczek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
przypomina, że w związku z pozyskaną 
dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego biblioteka w Tworogu oraz filie 
są czynne w wybrane soboty. 

W najbliższym czasie zaplanowano 
otwarcie placówek: 9 kwietnia (centrala 
w Tworogu oraz filia w Połomi),  
7 maja (centrala w Tworogu) i 14 maja  
(filia w Boruszowicach). 

Dodatkowo 9 kwietnia w bibliotece  
w Tworogu odbędą się warsztaty 
wielkanocne dla dzieci "Zróbmy sobie 
jaja". Kto ma ochotę na dekorowanie jajek  
w bibliotece? Zapraszamy chętne dzieci  
od godziny 9:00 do 11:00.

PRZEDSZKOLAKI 
W BIBLIOTECE

Sejm RP rokiem Hymnu Polski. Pytania, 
dodajmy bardzo szczegółowe, nie sprawiły 
uczestnikom najmniejszych problemów, 
ale największą wiedzą wykazała się para 
uczennic z klasy V. Młodsze klasy skupiły 
się na uchwyceniu istoty wiosny w… 
słoiku. Zielone „cudeńka” ozdobiły klasowe 
parapety. W innych klasach wykonano 
m.in. słowniczki polsko-ukraińskie, a na 
warsztatach krajoznawczych zgłębiano 
wiedzę na temat Ukrainy. Elementy 
świadczące o solidarności z dotkniętym 
wojną krajem pojawiły się również na 
szkolnym podwórku. Na zakończenie 
Festiwalu cała społeczność szkolna 
zatańczyła na boisku taniec „Jeruzalema” 
jako wyraz solidarności z Ukrainą. 

SOBOTA  
W BIBLIOTECE
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- Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym za udział w akcji „Spacer  
z leśnikiem” w naszym Nadleśnictwie. 
Cieszymy się z tak dużego zainteresowania 
i pozytywnego odzewu ze strony 
społeczeństwa. Wasza obecność jest dla 
nas dowodem, że interesujecie się naszą 
pracą, chcecie ją bliżej poznać i zrozumieć 
to jak dbamy o nasze wspólne lasy - 
podsumowują leśnicy z Brynka.

Podczas leśnej wędrówki zostały 
omówione funkcje lasu, na czym 
polega praca leśnika oraz rozmawiano  
o poszczególnych etapach życia 
drzewostanu i jego odnowieniu. Dodatkową 
atrakcją było zwiedzenie płyty lądowiska 
wraz ze śmigłowcem. 

Ze względu na duże zagrożenie 
pożarowe na zakończenie nie zostało 
rozpalone ognisko na świeżym powietrzu, 
wszyscy jednak mogli upiec kiełbaski i inne 
smakołyki  przy otwartym kominku w izbie 
edukacji leśnej.  

26 marca Nadleśnictwo Brynek 
zaprosiło wszystkich zainteresowanych 
na „Spacer z leśnikiem”. Akcja to część 
obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów. 
W programie był spacer Leśną Ścieżką 
Poznawczą oraz ognisko. Akcja Lasów 
Państwowych była ogłaszana we wszystkich 
nadleśnictwach w Polsce. Dla uczestników 
była to okazja poznania tajników lasu 
i zadawania pytań, szczególnie przez 
najmłodszych. Z zaproszenia skorzystali 
m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. 

SPACER Z LEŚNIKIEM

Zdj. źródło: fb 

GOK ZAPRASZA  
NA PODCHODY

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu ma dla Was 
wyjątkową propozycję - rodzinne podchody! Odbędą się  
4 czerwca. Śledźcie stronę gok-tworog.pl - tam znajdziecie 
szczegóły. Zapraszamy! 
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Mieszkanie czy dom w wiosennej odsłonie 
można udekorować naprawdę na wiele 
sposobów. Nie trzeba oczywiście ozdabiać 
każdego zakątka. Czasem wystarczą 
proste dekoracje na stół, parapet czy na 
okno. Oto kilka podpowiedzi autorstwa pani 
Ani. Numer jeden – prosta i tania dekoracja  
w wazonie. – Do jej wykonania potrzebujecie 
dwóch naczyń: większego oraz mniejszego 
(i węższego!) – tak, aby jeden zmieścił 
się w drugim. Możecie użyć  wazonów lub 
słoików. Pomiędzy naczynia wkładacie  
np. pokrojone w plasterki cytryny i zalewacie 
wodą. Do drugiego naczynia wlewacie wodę 
i wkładacie ulubione kwiaty. I to wszystko! 
Efektowna dekoracja gotowa – mówi pani 
Ania. A jeżeli nie lubicie ścinać kwiatów, 
sięgnijcie po doniczkową wersję dekoracji. 
– Do szklanego naczynia wkładamy kwiatki 
doniczkowe: mogą to być bratki, krokusy, 
hiacynty. Pomiędzy umieszczamy kolorowe 
jajeczka, a doniczkę zabezpieczcie  
np. folia – by jajeczka po „rozebraniu” 

H O B B Y S T A

Coraz więcej słońca za oknami. Znak, że wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami! Przyroda zaczyna budzić się do życia,  
a my mamy coraz więcej energii. Stawiamy na optymistyczne kolory oraz rośliny wokół siebie. Zaczynamy ożywiać nasze domowe 
wnętrza po zimie. A jak to zrobić? Podpowiada Anna Kupka – nauczycielka z Wojski, która na swoim profilu FB „Kupka Pomysłów” 
niezmiennie inspiruje pięknymi dekoracjami. 

WIOSNA PUKA DO OKIEN I DRZWI

Kwiatowa kompozycja zatopiona  
w galaretce. Wygląda jak oryginalne dzieło 
sztuki, a do tego jest w całości jadalne. 
Jedna z mieszkanek naszej gminy wykonuje 
właśnie takie niecodzienne kwiaty, które 
można zjeść. Postanowiliśmy podpytać, 
co jest potrzebne do wykonania takiego 
deseru oraz czy jest to tak trudne, na jakie 
wygląda?

Nie. Nie jest to trudne, mimo że na 
pierwszy rzut oka nie wygląda na łatwe.  
Do przygotowania deseru nie potrzeba wielu 
składników. Wystarczy woda, galaretka, 
serek homogenizowany, barwniki, salaterki, 
strzykawka z igłą ewentualnie specjalne 
stalówki. Kwiaty w galaretce można 
wykonywać przy pomocy samych igieł, 
ich kształty są wtedy przypadkowe, ale 
wyglądają równie pięknie i oryginalnie – 
opowiada pani Ewa.

Do wykonania galaretki potrzebne 
jest 300 ml gorącej wody i opakowanie 
przezroczystej galaretki lub galaretki  
w jasnym kolorze. Dokładnie mieszamy  

dekoracji były zdatne do spożycia.  
Ja zrobiłam krokusy w szklanej "bombonierce 
" – mówi Ania Kupka. Kolejna ozdoba, którą 
z łatwością wykonacie w domu, to wianek 
ze skorupek. Osuszone, oczyszczone 
skorupki po jajkach łączymy w koło sklejając  
„na gorąco”. Wianek wystarczy ułożyć  
np. na talerzu lub mchu, a do skorupek 
możecie wsadzić dodatki: gałązki, kwiaty, 
również te cebulkowe np. szafirki. Wszystko 
zależy od Waszej wyobraźni. – Życzę 
Wam pięknych, kolorowych kompozycji  
i wspaniałych Świąt – mówi Ania Kupka.

DEKORACJE 3D Z... GALARETKI
i przelewamy do salaterki. Gdy galaretka 
wystygnie, wstawiamy ją do lodówki 
i czekamy, aż całkowicie stężeje.  
Do wykonania kwiatka potrzebujemy 
ostygniętą galaretkę i serek, razem 
wymieszane składniki dzielimy na małe 
porcje, do których dodajemy barwniki 
według potrzeby, jedna porcja pozostaje 
bez barwników w razie dorobienia innego 
koloru. Za pomocą strzykawki nabieramy 
płyn i wkłuwamy stalówkę w galaretkę 
wypuszczając nieduże ilości tworzymy 
płatki. Zaczynamy od środkowych 
płatków następnie przechodzimy  
do tych zewnętrznych (zewnętrzne płatki 
należy robić, wkłuwając stalówkę pod 
większym kątem). Po zrobieniu kwiatu  
w taki sam sposób robimy listki. Na koniec 
należy nalać cienką warstwę ostygniętej 
przeźroczystej galaretki, aby zapełnić 
nierówności po nakłuwaniu i włożyć 
do lodówki do całkowitego stężenia. 
Chcąc wyjąć galaretkę z salaterki należy 
włożyć ją do ciepłej wody dosłownie na 

chwilę, aby galaretka ładnie odeszła od 
brzegów salaterki. Za pierwszym razem 
warto posiłkować się filmikami, które są 
dostępne np. na YouTube. Efektem będzie 
prawdopodobnie najpiękniejsza porcja 
galaretki, jaką kiedykolwiek podaliście. 
Na naszej stronie możecie zobaczyć jak 
prezentują się galaretki pani Ewy. Miłej 
zabawy i smacznego.
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alejki i drzewka. Fundusze na ten cel 
w wysokości 20 tys. zł otrzymaliśmy  
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach. Darowizna pozwoliła na 
wykonanie pierwszych, najpilniejszych prac, 
ale to zaledwie początek bardzo długiego  
i kosztownego projektu – mówi Pani dyrektor. 
Na liście koniecznych prac znajduje się 
również naprawa przepustu i grobli, w celu 
uszczelnienia stawu,  pogłębienie i regulacja 
brzegów,  renowacja alejek i ścieżek, naprawa 
lub wymiana elementów małej architektury 
ogrodowej, odnowienie działu roślin zielnych, 
pielęgnacja starodrzewu, uzupełnienie etykiet 
opisujących rośliny w ogrodzie. W szkole 
działa Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum 
Leśnego w Brynku, które prowadzi zbiórkę 
funduszy na rzecz renowacji ogrodu. Numer 
konta i szczegółowe informacje podajemy na 
końcu tekstu. 

– Jako pracownicy Zespołu Szkół 
Leśnych i Ekologicznych w Brynku, zdajemy 
sobie sprawę, że obecnie ogród botaniczny 
jest w bardzo złym stanie, co zostało już 
opisane powyżej. Wiele osób, szczególnie  
z kręgu absolwentów naszej szkoły i ich 
rodzin, sympatyków ogrodu w Brynku 
czy po prostu zwykłych przypadkowo 
odwiedzających ludzi odbiera obecnie to 
miejsce jako zaniedbane i nie przypominające 
niczym swoich wcześniejszych lat świetności, 
nie zdając sobie jednocześnie sprawy  
z powodów takiego stanu rzeczy. Sami, 

licząc tylko i wyłącznie na środki finansowe, 
które pochodzą z dotacji na cele dydaktyczne 
szkoły i utrzymanie jej budynków, które 
nie zawierają możliwości finansowego 
ingerowania w ogród botaniczny, nie jesteśmy 
w stanie przeprowadzić prawie żadnych prac 
zmieniających nasz ogród w taki, aby z jednej 
strony zabezpieczyć jego trwanie, a z drugiej, 
żeby po prostu był piękny dla odwiedzających 
go. Dlatego też liczymy na pomoc finansową 
ze strony ludzi dobrej woli, którym bliska jest 
wartość tego miejsca i założenia – niezwykłej 
enklawy różnorodności przyrodniczej na 
Górnym Śląsku. Będziemy sukcesywnie 
odnawiać nasz ogród i pokazywać, co udało 
się w nim naprawić i zmienić. Za wszelkie 
wsparcie finansowe będziemy bardzo 
wdzięczni – napisali dyrekcja, nauczyciele  
i pracownicy ZSLiE w Brynku. 

Trzymamy kciuki za powodzenie całego 
projektu, szczególnie, że 2022 rok został 
ogłoszony rokiem botaniki. 

Technikum Leśne w Brynku od jesieni 
ubiegłego roku przygotowuje się do 
rewitalizacji Ogrodu Botanicznego, której 
koszt wstępnie oszacowano na ok. 120 tys. 
zł. – Niestety nie jesteśmy właścicielami 
ogrodu, a to zamyka nam możliwość starania 
się o środki zewnętrzne, np. z WFOŚiGW, co 
bardzo utrudnia zgromadzenie potrzebnych 
funduszy – przyznaje dyrektor Technikum 
Leśnego, Agnieszka Ohsmann. Ogród 
Botaniczny w Brynku po 2000 r. przeszedł 
na własność Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach, co nie tylko utrudniło 
finansowanie obiektu, ale też uniemożliwiło 
prowadzenie praktyk dla uczniów. Zgodnie 
z przepisami uczniowie Technikum Leśnego 
mogą odbywać praktyki tylko na terenie 
Lasów Państwowych. Dyrektor szkoły chce 
jednak, aby ogród ponownie stał się bazą 
dydaktyczną. – Chcemy zaangażować 
młodzież w opiekę nad ogrodem, ale na 
ten moment będą to zajęcia pozalekcyjne,  
do których musimy naszych uczniów 
przekonać. Jesteśmy zdania, że tego 
typu praca w terenie to ważny element 
wychowania, spójny z programem nauczania 
– mówi Agnieszka Ohsmann. 

W marcu ruszyła wymiana dziurawego 
i zniszczonego ogrodzenia. Zajmuje się 
tym dwóch oddelegowanych pracowników 
szkoły. – Wykonanie ogrodzenia pozwoli 
odseparować ogród od zwierzyny, która 
przez cały rok niszczy kwatery roślinne, 

OGRÓD BOTANICZNY W BRYNKU - 
CZY ODZYSKA DAWNY BLASK? 

Pięknie kwitnące różaneczniki i azalie, krzaki magnolii, berberysów, okazy grójeczników, cisów, cyprysików… Pomiędzy alejki, 
malownicze zakątki, a pośrodku staw z altaną. Perełka okolicy. Zielony raj obfitujący w rzadkie gatunki roślin. Dziś wciąż widać 
blask dawnej świetności Ogrodu Botanicznego w Brynku, ale zdecydowanie to miejsce woła o pomoc. Na szczęście coś drgnęło  
w temacie. W marcu ruszył pierwszy etap rewitalizacji obiektu. 

N A  B I E Ż Ą C O

Szanowni Państwo, drodzy 
absolwenci, sympatycy Technikum 

Leśnego, 
rozpoczęliśmy proces rewitalizacji 

ogrodu botanicznego. Wszystkie osoby 
dobrej woli, którym leży na sercu 

przywrócenie dawnej świetności naszego 
ogrodu proszone są o wsparcie finansowe 
dobrowolną kwotą tego przedsięwzięcia. 

Liczy się każda złotówka.
Konto stowarzyszenia: 

45 1050 1230 1000 0090 3054 8441
Przelew z dopiskiem: 

NA REWITALIZACJĘ OGRODU

Ogród Botaniczny w Brynku powstał tuż po II wojnie światowej – w latach 1946-
1947 – jako baza dydaktyczna do nauki przedmiotów zawodowych przy gimnazjum 
leśnym w Brynku. Jego założycielem jest inż. Henryk Eder. Jego wspomnienie  
na podstawie artykułu Jerzego Tumiłowicza oraz aktualne zdjęcia ogrodu w Brynku 
znajdziecie na stronie twg-kurier.pl. 
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Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych 
w Brynku to jedyna szkoła leśna na Śląsku 
prowadzona przez Ministra Klimatu  
i Środowiska. 21 marca odbył się tam 
Dzień Otwarty. Uczniowie, którzy rozważają 
kontynuowanie nauki w Brynku, mogli 
zwiedzić szkolne budynki i poczuć 
niepowtarzalny klimat tego miejsca. Ale to nie 
jedyny powód, dla którego ten dzień był dla 
szkoły wyjątkowy…

Po wielu przygotowaniach udało się 
zorganizować bardzo obszerną bazę 
dydaktyczną do prowadzenia zajęć 
praktycznych oraz pozalekcyjnych, tworząc 
szkolne warsztaty. Sale warsztatowe 
mieszczą się w budynku po dawnym 
gimnazjum. Po opuszczeniu szkolnych 
murów przez uczniów SP w Tworogu, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach użyczyło go Technikum Leśnemu. 
Teraz uczniowie mogą korzystać z nowego 
i wyposażonego magazynu narzędziowego, 
szatni, strzelnicy oraz symulatorów 
harwestera – nowoczesnych narzędzi 
treningowych. 

W uroczystości otwarcia warsztatów wzięli 
udział zaproszeni goście, m.in. wójt Gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tworogu Małgorzata Ziaja, 
przedstawiciele Lasów Państwowych oraz 
dyrektor Technikum Agnieszka Ohsmann. 
Symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi 
dokonał wspólnie z Panią Dyrektor zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek, 
Adam Mazur. – Dążenie do najwyższych 

OTWARCI NA NOWYCH UCZNIÓW I ROZWÓJ

jakości kształcenia zawodowego uczniów 
jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ 
na wyniki nauczania. Dlatego warsztaty, 
które dziś otwarliśmy są tak ważne. Jestem 
przekonana, że to miejsce będzie bardzo 
pomocne i sprawi, że nauka w szkole będzie 
atrakcyjniejsza dla młodego człowieka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali 
się w prace na rzecz tego miejsca – mówiła 
pani Dyrektor. Zdjęcia z uroczystości na  
twg-kurier.pl 

Równolegle na szkolnym terenie 
odbywały się m.in. pokazy Sekcji Łuczniczej 
Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu oraz pokaz pracy pilarką 
spalinową przygotowany przez firmę 
Husqvarna, z którą szkoła podpisała oficjalne 
porozumienie o współpracy. 

Kandydaci do edukacji w szkole wraz  
z rodzicami mogli zwiedzić teren placówki, 
porozmawiać z nauczycielami, a także 
uczniami. zobaczyć na własne oczy, że 
Szkoła jest otwarta na ciągły rozwój i wysokiej 
jakości szkolenie uczniów. 

Przykładem jest chociażby ostatni wyjazd 
szkolnej delegacji do Belgii. W marcu  
w ramach projektu Erasmus + Forest Boost 
uczniowie z Brynka z nauczycielami wylecieli 
do Belgii na spotkanie z rówieśnikami ze szkół 
leśnych. Zobaczyli m.in. w jaki sposób jest 
tam realizowana ochrona przyrody. Poznali 
innowacyjne sposoby zagospodarowania 
terenów pod liniami energetycznymi  
i zobaczyli symulację zmian klimatu do 2090 
roku. Zdjęcia z tego wyjazdy na profilu FB 
szkoły. 

Foto. Sporym zainteresowaniem cieszyła się sala wyposażona w symulator harwestera. 
Służy on do manualnego opanowania układu sterowania harwestera (narzędzia do pracy 
mechanicznej w lesie), naprowadzania głowicy na drzewo i uruchamiania wszystkich jej 
funkcji jak ścinka, czy obalanie. Jest bardzo pomocnym narzędziem szkoleniowym. 

TWÓRCY ZIELONEGO KODEKSU!
KONKURS  

RECYTATORSKI - 
ZAPRASZAMY

Jak co roku Szkoła Podstawowa w 
Boruszowicach, Szkoła Podstawowa 
w Tworogu i Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu zapraszają uczniów szkół 
podstawowych do udziału w XXII 
edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego. 

Tym razem miejscem spotkania będzie 
Szkoła Podstawowa w Boruszowicach. 
Serdecznie zapraszamy recytatorów i ich 
opiekunów. 

Termin zgłoszeń – 22 kwietnia.
Regulamin i karta zgłoszenia na 
stronach organizatorów oraz na 

twg-kurier.pl

Bardzo nam się podoba akcja uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, 
którzy przygotowali kodeksy ekologiczne z 
okazji Światowego Dnia Recyklingu. Brawo! 

18 marca klasy 1-3 rozmawiały na temat 
ochrony przyrody. Dzieci przypomniały 
sobie czym jest recykling i jak należy 
prawidłowo segregować śmieci, dlaczego 

tak ważne jest oszczędzanie energii i wody 
oraz używanie produktów przyjaznych 
środowisku. 

Następnie w swoich kodeksach 
ekologicznych zawarły najważniejsze 
elementy, na które każdy człowiek powinien 
zwracać uwagę chcąc troszczyć się o swoją 
planetę. 
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wsparł gminę w procesie pozyskiwania 
dofinansowania na realizację inwestycji. 
Całkowity koszt zadania to 567465,96 zł 
brutto. Zakres robót obejmuje budowę 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 m 
x 44 m, montaż ogrodzenia z piłkochwytami, 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
montaż oświetlenia wraz z doprowadzeniem 

zasilania oraz zagospodarowanie terenu. Jak 
zapewnili wykonawcy za kilka miesięcy obok 
szkoły będzie zielono. 

Jest szansa, że wraz z nowym rokiem 
szkolnym dzieci z Boruszowic przywitają 
nie tylko szkolne ławki, ale też nowe boisko. 
Przewidywany termin zakończenia umowy  
to 16 wrzesień 2022 r. 

WÓZ DLA OSP WOJSKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsce 
otrzymała lekki samochód pożarniczy GLM 
Volkswagen T4. Przekazanie samochodu 
miało miejsce 23 marca w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Tarnowskich Górach. 

17 marca Gmina Tworóg podpisała 
umowę z wykonawcą na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Boruszowicach. 
Dokumenty podpisano w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w  Boruszowicach  
w obecności ważnych świadków – uczniów. 
Dzieci z niecierpliwością wyczekują chwili, 
kiedy będą mogły wypróbować nowe boisko. 
Z kolei 24 marca nastąpiło przekazanie placu 
budowy, co stanowi oficjalne rozpoczęcie 
procesu wykonania boiska 

– Bardzo dziękujemy za Państwa starania 
o pozyskanie funduszy. Cieszymy się, że 
wreszcie szkoła doczeka się boiska, bo to jest 
ten element, którego nam naprawdę brakuje 
– powiedziała na wstępie dyrektor Szkoły, 
Anna Rogala-Goj. W wydarzeniu wzięli udział: 
wójt Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz 
Ziob, skarbnik gminy Marzena Żołędziewska, 
przedstawiciele firmy P.H.U GRUMIX   
z siedzibą w Preczowie (wykonawca) oraz 
poseł na sejm Jarosław Gonciarz, który 

Na zdjęciu  Komendant Powiatowy  
st. bryg. Adam Lachowicz, Wójt Gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, Prezes OSP  
w Wojsce Marek Pierończyk oraz Naczelnik 
Grzegorz Niesiołowski.

Mieszkaniec Boruszowic stracił swój 
dom w wyniku pożaru. Budynek  przy 
ul. Kaletańskiej spłonął 25 marca. Pożar 
rozprzestrzeniał się szybko, a straty są 
ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał, 
jednak właściciel pozostał bez dachu 
nad głową, bez ubrań, wyposażenia, 
dokumentów… Na stronie zrzutka.pl 
zamieszczono apel o pomoc.

– Pan Roman będący właścicielem działki. 
Od wielu lat ciężko pracował nad tym, żeby 

MIESZKANIEC BORUSZOWIC  
BEZ DACHU NAD GŁOWĄ  

odbudować swój dom. Samotnie zajmuje się 
również gospodarstwem i sprawuje piecze 
nad zwierzętami. Pod jego opieką są konie, 
drób oraz psy. Poświęca im większość 
swojego czasu. Niestety nie posiada on 
pieniędzy na odbudowę spalonego domu. 
Dotychczasowe środki wykorzystywał na 
utrzymanie i opiekę nad zwierzętami. Bardzo 
proszę o wsparcie i dorzucenie swojej 
cegiełki do zrzutki. Każda złotówka się liczy! 
– czytamy w treści ogłoszenia. 

MARZEC 
W PŁOMIENIACH 

Po ciepłej i bezśnieżnej zimie, przyszedł 
ciepły i bezdeszczowy marzec. W tym 
miesiącu odnotowano spadek poziomu wód  
i wysychanie gleby. Zagrożenie pożarowe 
było bardzo wysokie – również w naszej 
gminie,  o czym świadczą liczne interwencje 
naszych jednostek strażackich.

Paliło się m.in. w Kotach, Boruszowicach, 
Tworogu, Nowej Wsi Tworoskiej, Brynku… 
20 marca doszło do poważnego pożaru trawy 
na ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej,  
22 marca strażacy z jednostek gminnych 
gasili pożar poszycia leśnego w miejscowości 
Koty-Wesoła, 23 marca miał miejsce 
pożar ścierniska nieopodal zabudowań 
mieszkalnych w Drutarni (Kalety), a 24 marca 
pożar trawy przy lesie na ul. Park w Brynku. 
25 marca w płomieniach stanęły dwa budynki 
jednorodzinne w Boruszowicach, jeden 
doszczętnie spłonął… To tylko wybrane 
przykłady. 

Niestety czynnik ludzki czasami bardzo 
pomaga pożarom. Wiosną wciąż wiele osób 
wypala trawy. Jest to niezgodne z prawem, 
a skutki mogą być bardzo poważne. 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.

BĘDZIE BOISKO, UMOWA PODPISANA



SOŁECTWO
MIKOŁESKA 
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Funkcje sołtysa sprawuję z przerwami 
od 1991/92 roku. Pierwsza kadencja 
rozpoczęła się 1991/92 r. Wszystkie 
inwestycje w sołectwie realizowane były 
z funduszu gminy (fundusz sołecki jest 
realizowany od 2009 r.). W tym czasie 
udało się doprowadzić linię telefoniczną do  
3 budynków i postawić 1 budkę telefoniczną. 
Naprawiono również dach na świetlicy 
wiejskiej, która wybudowana została przez 
mieszkańców w 1950 r. Od listopada 1996 
kursuje autobus na trasie z Mikołeski 
do Tarnowskich Gór. Zmodernizowano 
oświetlenie uliczne i zwiększono ilość 
lamp, doprowadzono linie telefoniczne do 
wszystkich chętnych mieszkańców oraz 
nadano nazwy poszczególnym ulicom. 
Po przedstawieniu i uzgodnieniu planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Mikołeski do 2002 r. wytyczono mijanki na 
drodze powiatowej do Boruszowic – dla 
mieszkańców ogromne ułatwienie, droga 
jest bowiem bardzo wąska.

Sołtysem zostałam ponownie w 2017 
r. W tym czasie już z funduszu sołeckiego 
wybudowano linię energetyczną do wiaty 
oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego. 
Pierwszy raz odbyło się również spotkanie 
opłatkowe dla seniorów z władzami gminy. 
Zorganizowano festyn letni oraz spotkanie 
dzieci z Mikołajem. Wydarzenia te wpisały 
na stałe w kalendarz sołeckich wydarzeń. 
Z funduszu sołeckiego zakupiono również 
meble biesiadne, zastawę stołową  
na 24 osoby, warnik do kawy, siatka i piłka 
do siatkówki. 

Najważniejszym jednak osiągnięciem 
było doprowadzenie po wielu latach 
starań do remontu drogi powiatowej  
do Boruszowic. W 2020 r. oddano do użytku 
ostatni remontowany odcinek. Warto też 
przypomnieć, że nasza wieś dwukrotnie 
wygrała 10 tys. zł w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka”. 
Pieniądze przeznaczono na doposażenie 
placu zabaw oraz zakup urządzeń na 
siłownię napowietrzną. Gdy wygraliśmy 
po raz drugi wykonaliśmy plac pamięci  
z pomnikiem, masztem flagowym oraz 
tablicą z rysem historycznym wsi. 

Skład rady sołeckiej od 2021 roku 
przedstawia się następująco: Zofia Wąs, 
Joanna Ziaja, Bernard Piecuch, Michał 
Grott i Jacek Kośmider. 

Od 2007 roku jestem sołtysem Nowej Wsi 
Tworoskiej. W czasie trwania mojej kadencji 
powstał plac zabaw oraz mała siłownia 
zewnętrzna. Inwestycje realizowane 
w naszym sołectwie pokrywane są  
z funduszu sołeckiego. Dzięki tym 
funduszom wyremontowane zostały drogi 
gminne, postawione tablice informacyjne, 
tablice z nazwami ulic oraz ławki i kosze 
na śmieci. Wspólnie z członkiniami 
Koła Gospodyń Wiejskich doposażyłam 
całkowicie dom wielofunkcyjny. 

Na bieżąco zajmuje się również dbaniem 
o wystrój skweru i zieleńców na rondzie  
w Nowej Wsi. Każdego roku urządzane 
są festyny rodzinne i wycieczki dla dzieci 
i dorosłych, Babski Comber, Mikołajki 

Przypominamy, że Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu jest gminnym punktem 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. 

- Bardzo dziękujemy za Wasze 
dotychczasowe wsparcie, każdy dar, za 
gotowość do pomocy. Nasz magazyn 
na bieżąco się zmienia. Staramy się 
dostosować zasoby do potrzeb osób, które 
z niego korzystają - informuje dyrektor 
GOK-u, Grażyna Chmiel. W tej chwili  
do najpotrzebniejszych rzeczy należą: 

• proszki/płyny do prania, 
• płyny do mycia naczyń, 
• szampony i odżywki do włosów, 
• dezodoranty, 
• pasty do zębów dla dzieci, 
• przyprawy (sól, pieprz, przyprawy 

typu vegeta itp.), 
• dżemy, 
• mleko/mleko bez laktozy, 
• kawa, 
• musy owocowe, 
• kakao, 
• bakalie, 
• słodycze, 
• zeszyty.

SOŁECTWO NOWA WIEŚ TWOROSKA
wraz z teatrzykiem dla dzieci, opłatek dla 
samotnych seniorów. W okresie pandemii 
osobiście przekazaliśmy paczki świąteczne 
dla dzieci i seniorów. 

Największym wydarzeniem w mojej 
kadencji, był udział w dożynkach 
wojewódzkich i zdobycie I miejsca za 
koronę dożynkową. Za zajęcie I miejsca 
pojechaliśmy na dożynki prezydenckie 
do Spały. Braliśmy udział w konkursach 
kulinarnych w Tąpkowicach, a zdobyte 
nagrody rzeczowe przekazaliśmy 
na wyposażenie kuchni w świetlicy.  
W poprzednich latach, przed pandemią, 
braliśmy udział w dożynkach gminnych 
zajmując czołowe miejsca w konkursie na 
koronę dożynkową. 

Obecny skład rady sołeckiej Danuta 
Elwart, Maria Makowska, Dorota Pryk, 
Danuta Gut, Leszek Godlewski. Największa 
pomocą w mojej kadencji był dla mnie radny 
śp. pan Andrzej Witek. 

Zebrania Rady Sołeckiej odbywają 
się we wrześniu, wtedy też uchwalany 
jest fundusz sołecki. Zebrania wpływają 
pozytywnie na kontakt w naszej wiejskiej 
społeczności, dlatego zachęcam do 
uczestnictwa wszystkich. 

GOK DLA UKRAINY

Regina Mika,  
tel. 512 172 982

GOK oferuje również możliwość 
bezpłatnego udziału dzieci z Ukrainy  
w zajęciach popołudniowych. Instruktorzy 
zapraszają na zajęcia sportowe w ramach 
Akademii Sportu DESHI oraz zajęcia 
plastyczne. 
Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna 
zachęca do korzystania ze stron 
internetowych udostępniających za darmo 
literaturę w języku ukraińskim. Jedna  
z książek - Bajka terapeutyczna „Ola, Borys 
i nowi przyjaciele” - jest do pobrania na 
stronie GOK-u. Polecamy! 

Wszystkie informacje znajdziecie  
na stronie instytucji: gok-tworog.pl 

Irena Piechuch 
tel. 512 012 684

Bajka terapeutyczna „Ola, Borys i nowi 
przyjaciele” to inicjatywa Uniwersytetu 
SWPS. 
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Marzec upłynął pod znakiem pożarów. Niestety w wyniku jednego z nich 
swój dom stracił mieszkaniec Boruszowic. O tym na str. 9  (fot.: fb). 

Wiosnę można witać na wiele sposób. W tym przypadku - tanecznie  
i z przytupem. O "Festiwalu Talentów i Nauki" ze słońcem w tle na str. 4.


