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SPARTA ŁĄCZY POKOLENIA! 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień  Ziemi. W Tworogu z tej okazji 
zorganizowano akcję sprzątania świata.  
Uczniowie z miejscowej podstawówki 
potraktowali to wyzwanie bardzo poważnie.

- Str. 7  

CO JESZCZE  
W WYDANIU?

Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Tworóg 
obchodzi w tym roku 70. urodziny. Z tej 
okazji wspominamy początki Klubu. Na 
zdjęciu obok jedno z archiwalnych zdjęć. 
Czy ktoś rozpoznaje siebie? 

-  Str. 6

 Parafia w Kotach ma 335 lat temu. 
Na początku zasięgiem obejmowała  
9 miejscowości. Dziś na parafię składają 
się kościół w Kotach oraz kaplica Bożego 
Grobu w Potępie, którą wybudowano 
równo 350 lat temu. 

 - Str. 3
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TU NAS ZNAJDZIESZ

DRUK

NIEZŁE JAJA!

Oto "znalezisko" internetowe, wobec 
którego nie można przejść obojętnie. Jajo 
wielkanocne, które widzicie na zdjęciu 
to dzieło strażaków z OSP w Tworogu.  
Do wykonania pisanki wykorzystali strażacki 

historii Tworoga, wiedzy na temat ekologii, logicznego myślenia i spostrzegawczości przy 
odnajdywaniu kolejnych punktów. Liczymy, że wspólna zabawa dostarczy wszystkim dużo 
wrażeń i uśmiechu. Podchody są po części biegiem na orientację i grą miejską. 

Na zgłoszenia GOK czeka do 20 maja. Szczegóły na gok-tworog.pl  
Mamy nadzieję, że pogoda dopisze.

ZORIENTOWANI NA TWORÓG

sprzęt: węże gaśnicze, węże ssawne, 
kamizelki odblaskowe, ubrania bojowe, 
pachołki ostrzegawcze i aparaty dróg 
oddechowych. Pozostaje pogratulować 
pomysłu i poczucia humoru. 

Zapowiada się świetna 
zabawa z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. W 
sobotę 4 czerwca o godz. 
9:00 odbędą się I Podchody 
Rodzinne w Tworogu.  
W ten sposób GOK chce 
uczcić Dzień Dziecka. Start 
i meta - GOK w Tworogu, 
ul. Zamkowa 1. 

Głównym zadaniem 
uczestników będzie 
znalezienie wszystkich 
punktów kontrolnych 
rozmieszczonych na 
terenie gminy Tworóg  
i zdobycie jak największej 
liczby punktów. Cała trasa 
liczy 7 kilometrów. Dla 
najlepszych poszukiwaczy 
przewidziano nagrody. Na 
wszystkich uczestników na 
mecie będą czekać medale 
i poczęstunek. Do udziału 
w podchodach zachęcamy 
pełnoletnich opiekunów  
i dzieci. Drużyny będą mogły 
składać się maksymalnie 
z 5 osób. Zadania będą 
wymagały znajomości 
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Gdy powstała kotowska parafia 
miejscowości: Koty, Tworóg i Potępa były 
własnością hr. Jana Franciszka de Verdugo. 
To on kontynuując dzieło i zamysł swego 
poprzednika – Jerzego Leonarda de Colonna 
– doprowadził w 1687 r. do powołania parafii 
w Kotach. W tym czasie istniały już dwie 
kaplice mające zabezpieczyć mieszkańcom 
hutniczych osad duszpasterską opiekę: 
kaplica św. Antoniego w Tworogu  
(1666 r.) oraz kaplica Bożego Grobu  
w Potępie (1672 r.), która jest najważniejszym 
zabytkiem w Potępie i jednym z nielicznych 
tego typu obiektów w Polsce. Tuż przed 
Wielkanocą na naszej stronie twg-kurier.pl 
zamieściliśmy aktualne zdjęcia barokowej 
kaplicy liczącej już 350 lat - warto zajrzeć. 

Według znanej w okolicy legendy, 
kaplica powstała jako wotum dziękczynne 
za uratowanie życia. Ufundował je hrabia 
Jerzy Leonard de Colonna, ówczesny pan 

okolicznych ziem. – Podczas polowania 
został zaatakowany przez watahę wilków. 
Udało mu się dotrzeć do wielkiej lipy na 
którą się wspiął i w ten sposób ocalił życie. 
Hrabia uznał wyjście z opresji za przejaw 
bożej opieki. Dlatego w miejscu, gdzie 
rozpoczął ucieczkę ufundował kapliczkę 
św. Marcina z Tours, a obok lipy stanęła 
kaplica Bożego Grobu. Wiekowe drzewo 
można było oglądać jeszcze w latach 80. 
XX wieku. Jak podaje Marek Wroński w 
artykule „Uwagi o powstaniu kaplicy Grobu 
Pańskiego w Potępie”, w dziupli w lipie 
kilku parafian ustawiło figurę maryjną jako 
wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót 
z II wojny światowej. Kiedy w obumierające 
drzewo uderzył piorun, pozostał tylko 
kilkumetrowej wysokości pień, tworzący 
osłonę dla wymurowanej wewnątrz dziupli 
kapliczki – czytamy na stronie internetowej 
parafii Św. App. Piotra i Pawła w Kotach. 

W Europie znajduje się 17 replik Grobu 
Pańskiego, z czego trzy znajdują się  
w Polsce: Żaganiu, Głogówku i w Potępie. 
Projekt kaplicy w Potępie opracował Marcin 
Grochowski z Tworoga, który wzorował 
się na kaplicy z Głogówka. W 1947 r. 
kaplicę wewnątrz pokryto polichromią 
z przedstawieniem Aniołów i Baranka 
Bożego. Kolejne prace remontowe 
przy obiekcie prowadzono w latach 
1962-1963. Polegały one na usunięciu 
drewnianych kolumn wspierających 
arkady i zastąpieniu ich murowanymi 
lizenami. W tym samym czasie wymieniono 
elementy konstrukcyjne więźby dachowej 
a dach pokryto papą. W następnych 
latach odnowiono elewację (1972 r.), 
ołtarz w komorze grobowej, w przedsionku 
zamontowano boazerię i wzniesiono nowe 
ogrodzenie (l. 80. XX w.). Ostatni remont 
kaplicy wykonano w 2012 r. Wówczas 
przywrócono oryginalny wygląd elewacji 
zastępując murowane lizeny drewnianymi 
kolumnami, dach pokryto gontem,  
a w komorze grobowej wyeksponowano 
lico muru. Zlikwidowano również boazerię 
w przedsionku zastępując ją stallami. 
We wnętrzu zachowało się wyposażenie  
z czasów budowy kaplicy: ołtarz barokowy, 
naturalnej wielkości drewniana rzeźba 
Chrystusa w grobie oraz barokowa pieta.

Jubileusz 350-lecia kaplicy 
będzie obchodzony 10 czerwca 
(Odpust św. Medardego w Potępie). 

Źródła: Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytek.pl), 
Parafia Św. App. Piotra i Pawła w Kotach (parafiakoty.eu), 
Marek Wroński "Hrabiowskie votum z 1672 roku - kaplica 
Bożego Grobu w Potępie" (Zeszyty Tarnogórskie nr 53). 

MAŁA JEROZOLIMA TUŻ OBOK

K U L T U R A L N I E

335 lat temu na mocy dekretu erekcyjnego powołano do życia parafię Koty, która swoim zasięgiem obejmowała 9 miejscowości: 
Koty, Tworóg, Potępę, Pustą Kuźnicę, Wesołą, Mikołuszkę, Brynek, Hanusek oraz Żyłkę wraz z Młynami zwanymi Ziętkiem i Krupą. 
Dziś na parafię składają się kościół w Kotach oraz kaplica Bożego Grobu w Potępie, którą wybudowano równo 350 lat temu. 

Zdjęcie wykonano w latach 50. XX w. Pochodzi z opracowania Marka 
Wrońskiego "Hrabiowskie votum z 1672 roku - kaplica Bożego Grobu w Potępie". 
Album wydano w 2005 r., a dochód ze sprzedaży przekazano na remont kaplicy. 
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7 kwietnia gościem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu był Tomasz Sobania, 
pisarz, biegacz, podróżnik i przede 
wszystkim bardzo pozytywny człowiek. 
Z młodym autorem z Toszka spotkali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu. 
Pretekstem do rozmowy były oczywiście 
książki, ale tematem – marzenia. 

– Jako nastolatek wymyśliłem sobie, że 
napiszę książkę i zostanę milionerem… 

Książkę napisałem, ale okazało się, że 
reszta już nie jest taka prosta - zaczął 
swoją opowieść Tomek. Milionów nie ma 
do dzisiaj, ale w ciągu kilku lat mocno się 
wzbogacił. Ma dzisiaj bezcenną wiedzę  
i doświadczenie. Już wie, że marzenia 
budzą w nas motywację, ale aby je 
zrealizować trzeba mieć w sobie upór, 
cierpliwość, pracowitość i niekończące się 
pokłady pozytywnego myślenia. 

BIEGACZ, PISARZ, MARZYCIEL...

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu 
oraz Samorządu Uczniowskiego  
z podstawówki w Boruszowicach 
przygotowali symboliczne upominki oraz 
kartki z życzeniami dla osób starszych, 
chorych i samotnych. Natomiast w dniach 
od 5 do 12 kwietnia uczniowie zorganizowali 
wiosenny kiermasz świąteczny. Środki 
uzyskane z kiermaszu przekazano na 
pomoc dla dzieci z Syrii i Ukrainy.

27 kwietnia na przejeździe kolejowym 
w Tworogu wstrzymano ruch. 
Zaskoczeni kierowcy mogli zauważyć 
migawki z realizacji materiału 
filmowego promującego bezpieczne 
zachowanie na przejeździe kolejowym.
W Tworogu była symulowana sytuacja,  
w której kursant nauki jazdy zatrzymuje się 
na przejeździe z powodu awarii samochodu. 
Film powstaje z inicjatywy bytomskiej szkoły 
jazdy. Gotową produkcję opublikujemy 
na naszej stronie twg-kurier.pl

WIOSENNE  
DARY SERCA

Swój przepis na osiąganie celów 
przetestował na wiele sposobów. Pomimo 
bardzo młodego wieku wydał już trzy 
książki: „Speculo”, „Nowy Świt” i "7 dni 
i 300 km biegu. Opowieść 19-latka" 
(wszystkie trzy pozycje można wypożyczyć 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu. 
Polecamy!). Równolegle realizuje się jako 
sportowiec i podróżnik. Był już w 23 krajach! 
Podczas spotkania w Tworogu opowiedział  
m.in. o rejsie z Gdyni do Panamy na 
pokładzie „Daru Młodzieży” oraz o biegu 
z Częstochowy do Rzymu (1500 km!), 
podczas którego nagłaśniał akcję zbiórki 
pieniędzy dla 9-letniej Hani Zając, chorej 
na nowotwór mózgu. W „biegu” spędził 
wówczas miesiąc.  Przemierzył pięć krajów 
Europy. Codziennie pokonywał dystans  
42 kilometrów, a na koniec spotkał się na 
audiencji z samym papieżem Franciszkiem, 
któremu przekazał list od chorej dziewczynki.

Urodzony długodystansowiec, który nie 
potrafi pozostawać w bezruchu. Planuje 
kolejne wyprawy, maratony i książki.  
A w Tworogu, jesteśmy przekonani, zaraził 
swoja energią i wiarą w marzenia wielu 
młodych (i nieco starszych) ludzi. 

TWORÓG  
PLANEM  

FILMOWYM

Uczestnicy warsztatów plastycznych 
„Zabawa w artystę” zostali docenieni 
przez jury II Regionalnego Konkursu 
Plastycznego “Kartka Wielkanocna  
z JAJEM”. GOK w Tworogu zgłosił 14 prac 
przygotowanych pod kierunkiem plastyczki, 
Jolanty Warzechy. 

W gronie laureatów znaleźli się: Wiktoria 
Matuszek (wyróżnienie w kategorii wiekowej 
klasy I – III), Magdalena Mielczarek   
(III miejsce w kategorii wiekowej klasy IV – 
VI), Martyna Paruzel (II miejsce w kategorii 
wiekowej klasy VII – VIII), Emilia Czaja 
(III miejsce w kategorii wiekowej klasy 
VII – VIII), Emilia Spaleniak (wyróżnienie  
w kategorii wiekowej klasy VII – VIII).

Ogromne gratulacje! 

KARTKI Z JAJEM
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Alina Lukoszek-Dichev
Pisuję już od dawna – rożności. W liceum 

moje teksty ukazywaly sie w "Pisemku o 
zmiennym tytule", natomiast za czasow 
studiow na UAM w Poznaniu, w gazetce 
studenckiej "Aurora". Parę rymowanek 
ukazało sie także przed laty na stronie 
ezoterycznypoznan.pl, ktora wówczas była 
poświęcona głównie kulturze i sztuce, z dużą 
dawką humoru. Z Tworogiem jestem bardzo 
zwiazana, tu urodzilam sie i dorastałam. 
Teraz jednak mieszkam w Niemczech 
i z zawodu jestem mamą. Tak powstal 
cykl rymowanek inspirowany naszym 
dzieciątkiem pt.: „Witaj Pyrcioku Pyrtuśny“. 
Te i inne wysoce niepoważne rymowanki 
można znaleźć na fb, na moim fanpejdżu 
"cuda-wianki-rymowanki". Zapraszam!

Widelec

Widelec rzecz nie groźna,

Lecz krzywdę zrobić można.

Gdy dziabniesz zbyt wysoko

Wykolesz sobie oko.

Lepiej nie wkładaj bratku

Widelca do kontaktu.

A gdy rozzłościsz brata

Broń to nie byle jaka.

Zaś sztuka trudna wielce

Jest zjeść groszek widelcem

KĄCIK 
POETYCKI 

KLUB SENIOR +
ZAPRASZA

Co słychać w Klubie Senior+? Słychać wiosnę! Klubowicze 
z werwą ćwiczą, rehablituja się i planują wycieczki. Poznajcie 
aktualną ofertę. 

Od kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy grafik zajęć w Klubie 
Senior+ w Nowej Wsi Tworoskiej: 

•  wtorek od 17.00 do 18.00  gimnastyka rehabilitacyjna 
(sala kominkowa GOK-u do odwołania)

• środa 15.00 – 18.00  zajęcia w małych grupach, 
próby teatrzyku (Nowa Wieś Tworoska, świetlica)

• czwartek 10.00 - 11.00 gimnastyka w wodzie (basen 
w Lublińcu)

Klub zaprasza również do zapisów na wycieczkę do 
Mosznej i Głogówka w dniu 25.05.2022r. Wyjazd o godz 7.00 
z parkingu obok kościoła w Tworogu. Koszt 50 zł.

W programie:
• zwiedzanie centrum Głogówka
• przejazd do Mosznej, zwiedzanie zamku
• spacer po parku

Zapisy w każdą środę od 15.00 – 17.00  
w Nowej Wsi Tworoskiej (świetlica)                                  

Oda

Jeść się odechciewa,

bo gdzie chętnie siadasz, 

mówić nie trzeba.

Spać przy tobie nie można,

choć bestia z Ciebie niegroźna.

A choć się człowiek namacha,

pacnąć się nie zawaha,

na nic jego starania,

bo tyś potwora cwana.

Siadasz na nos, włos, ucho,
nie cierpię cię, 

mucho.

Piszesz do szuflady? Może czas ją 
otworzyć? Zachęcamy lokalnych poetów 

i pisarzy do kontaktu z redakcją. 
twgkurier@poczta.fm

Tel. 515 122 424
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Jednym z piłkarzy pamiętających 
pierwsze dziesięciolecie działalności 
„Kolejarza” jest Ginter Knop (na zdj. 
powyżej pierwszy od lewej). – Sport był 
naszą pasją. Nikt w tamtych czasach 
nie siedział przecież przed komputerem. 
Popołudniu spotykaliśmy się na boisku  
i świetnie się bawiliśmy – wspomina pan 
Ginter, zawodnik i kapitan drużyny Juniorów 
w 1958 r. Jako jeden z dwóch graczy 
awansował do drużyny „pierwszej”, której 
kapitanem był Gerard Caus. – Wcześniej 
grałem w Kotach, ale drużynę rozwiązano. 
Miałem 18 lat, gdy dołączyłem do Tworoga. 
Grałem do 1962 r. Prócz treningów i meczy, 
w tym wyjazdowych, integrowaliśmy się 
na wycieczkach. Pamiętam wyjazd do 
Głuchołazów. Jechaliśmy „starciokiem 
krytym plandeką” – mówi rozbawiony pan 
Ginter. Na przełomie lat 60. i 70. powstał 
Społeczny Komitet Budowy Stadionu  
w Tworogu w składzie: Ginter Lendel, 
Promnik, Glowania, Kazimierz Kida, 
Ferdynand Bambynek. Naczelnikiem 
Gminy był wtedy Wojciech Żebrowski, 
natomiast inicjatorem budowy obiektu był 
Stefan Pustułka, kierownik szkoły i wielki 
propagator kultury fizycznej. Stadion 
powstał w 1973 r., niestety Stefan Pustułka 
zmarł, nim otwarto obiekt.  

– Książka, nad którą pracujemy jest 
próbą odtworzenia historii sportu w gminie 
Tworóg, a ta jest dłuższa niż istnienie 
Klubu. Naszym celem jest uchronienie od 

W tym roku Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Tworóg obchodzi swoje 70. urodziny. Sportowcy przygotowują się do jubileuszu, 
który zaplanowano na 2 lipca. Na rozdanie czeka ponad 130 zaproszeń. Równolegle trwają prace nad książką poświęconą 
historii kultury sportowej w naszej gminie. Autor oparł ją na przekonaniu, że kultura sportowa to coś wykraczającego poza ramy 
organizacyjne. To styl życia, myślenia, to przede wszystkim ludzie, których łączy wspólna pasja.

WSPOMINAMY POCZĄTKI "SPARTY" 

zapomnienia zarówno tradycji sportowych, 
jak i nazwisk osób, dzięki którym  
te tradycje przetrwały. W pracy nad książką 
bazuję przede wszystkim na rozmowach  
i materiałach przekazanych przez Gerarda 
Causa i Gintera Lendel. To oni zainspirowali 
mnie, ale też uświadomili mi jak wiele jest w 
tym temacie do powiedzenia – mówi Henryk 
Chmiel, członek „Sparty” i trener UKS APN 
Gmina Tworóg. Pan Henryk zbiera materiały 
od kilku lat, rozmawia z osobami związanymi 
w przeszłości z „Kolejarzem”, kolekcjonuje 
wspomnienia, opowieści i zdjęcia. Zależy 
mu na udokumentowaniu i zarchiwizowaniu 
wszystkiego, co wiąże się z lokalnym 
sportem aż do budowy Boiska „Orlik” w 2012 
r. Napisał już 60 stron książki i zebrał ponad 
200 zdjęć. – Książka nie będzie gotowa na 
nasz jubileusz, a prace nad nią ze względu 
na pandemię przeciągnęły się. Mam jednak 
nadzieję, że jubileuszowe spotkanie będzie 
okazją do rozmów, które pomogą uzupełnić 
naszą wiedzę – mówi Henryk Chmiel. Przy 
pracach nad książką pomaga jego syn, 
Łukasz Chmiel, który również jest trenerem 
UKS APN Gmina Tworóg. 

Obecnie w „Sparcie” jest zrzeszonych 
ok. 30 osób. Ponadto obok „Sparty” działa 
Uczniowski Klub Sportowy APN Gmina 
Tworóg skupiający dzieci i młodzież z całej 
okolicy (ok. 80 osób). Organizacje ściśle 
współpracują z miejscową podstawówką. 
Wspólnie dbają o obiekty sportowe: orlik 
i stadion. Więcej archiwalnych zdjęć na  
twg-kurier.pl

Pierwsze boisko w Tworogu znajdowało 
się przy ulicach Mickiewicza i Mikołaja 
Reja (po lewej stronie jadąc do Brynka). 
Teren ten został udostępniony jeszcze 
przez Donnersmarcków. Starsi mieszkańcy 
Tworoga pamiętają jednak, że wojenna 
zawierucha zamieniła boisko pełne 
młodzieńczego śmiechu w cmentarz… 
Piłkarze, wówczas niezrzeszeni w żadnym 
Klubie, zaczęli grać w okolicy młyna  
„na Zielonym”. Po II wojnie światowej każdy 
potrzebował jakiejś odskoczni, a piłka 
nożna to umożliwiała. Młodym sportowcom 
teren udostępniła właścicielka działki.  
W latach 50. boisko zostało przeniesione 
bliżej Kotów (ul. Kotowska). „Na Kozim”  
(bo tak to miejsce było i jest nazywane przez 
miejscowych) piłkarze grali aż do końca lat 
70., a na mecze przychodziło nawet 400 
– 500 osób! I to był moment przełomowy. 
W 1952 r., z inicjatywy Ryszarda Kolocha 
założono „Klub Kolejarz”. Drugim 
działaczem, którego należy wymienić 
wspominając początki Klubu jest Kazimierz 
Scheffler. To ten duet zadbał o stworzenie 
fundamentu Klubu, który z czasem przyjął 
nazwę LKS „Sparta” Tworóg. Na początku 
swojej formalnej działalności Klub posiadał 
kilka sekcji: piłka nożna, lekkoatletyka, boks, 
gimnastyka. W latach 50. „Kolejarz” skupiał 
każdą dziedzinę sportowej aktywności na 
tym terenie. Z czasem sekcje sportowe się 
wykruszyły, ale piłka nożna przetrwała do 
dzisiaj. 

H O B B Y S T A
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zajęcia pod hasłem „Zainwestuj w naszą 
Planetę”. Wojska natomiast zachęca do 
zbiórki baterii. 

Uczniowie świetlicy szkolnej w 
Boruszowicach w ramach akcji „Zainwestuj 
w naszą Planetę” wykonali prace plastyczne 
i wysłuchali opowiadań edukacyjnych na 
temat segregacji odpadów, wykazując się 
dużą wiedzą w tym temacie. W ZSP w Wojsce 
w ramach działań ekologicznych ogłoszono 
zbiórkę baterii – na terenie szkoły znajdują 
się odpowiednie pojemniki. Zebrane baterie 
trafią do punktów recyklingowych, dzięki 
temu nie będą zalegać na składowiskach 
odpadów i nie zanieczyszczą środowiska. 

W Tworogu z kolei cała szkoła 
odpowiedziała na zaproszenie GOK-u. 
„Armia sprzątaczy” wyposażona w rękawiczki 
ochronne i worki na śmieci wysprzątała 
teren szkoły oraz pobliskie lasy. Znaleźli 
szklane butelki, puszki, dziurawe garnki, 
gumowe węże, plastikowe opakowania,  
a nawet namiot! Wydarzenie zorganizowano 
z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu, gdzie przez cały 2022 r. jest 
realizowany cykl wydarzeń pod wspólnym 
hasłem „Ekolandia”. 

Inicjatywę wsparł Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu oraz Urząd 
Gminy. – Dziękujemy za tak liczny udział. 
Uczniowie z Tworoga spisali się na medal! 
Worki i rękawice ochronne przekazał nam 
Urząd Gminy, a Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu zadeklarował bezpłatny odbiór 
zebranych odpadów – mówi dyrektor GOK-u, 
Grażyna Chmiel. 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ziemi, który jest pretekstem do rozmów 
o ochronie środowiska i proekologicznych 
wydarzeń. W Tworogu zorganizowano akcję 
sprzątania świata, w której wzięli udział 
uczniowie z podstawówki w Tworogu wraz 
z nauczycielami oraz pracownicy GOK-u. 
W ZSP w Boruszowicach z kolei odbyły się 

DBAMY O NATURĘ - TO NATURALNE! 

N A  B I E Ż Ą C O

MAŁE NAKRĘTKI, WIELKIE ZNACZENIE
W kwietniu przed szkołą w Tworogu 

pojawił się piękny zielony liść. To prezent od 
Nadleśnictwa Brynek. Będzie on służył do 
zbierania nakrętek. Szkolni wolontariusze 
od dawna reklamują i zachęcają do udziału 
w tej akcji. Środki uzyskane za oddawane 
nakrętki nie są duże, ale wystarczające, 
by mozolnie uzbierać trochę pieniędzy dla 
osoby potrzebującej. Uczniowie od wielu lat 
w ten sposób wspierają mieszkańca naszej 
gminy – Darka. Zielony liść stał się dla nich 
symbolem pomocy dla potrzebujących, 
ale również proekologicznych gestów.  
Podobnych pojemników służących do zbiórki 
nakrętek jest w gminie więcej, m.in. w Brynku 
przy moście, w Kotach przy głównej drodze, 
w Tworogu przy OSP. 
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W dniach 20-22 kwietni, po  2 latach 
pandemicznej  przerwy, odbyły się XII 
Mistrzostwa Polski  Koszykówki Szkół 
Leśnych – Brynek 2022. W rywalizacji 
zmierzyły się reprezentacje szkół leśnych 
z całej Polski. Do półfinału zakwalifikowały 
się drużyny: Tucholi, Warcina, Milicza  
i Starościna. Drużyna Brynka zremisowała  
w  meczu z Miliczem, niestety przegrywając 
w dogrywce  straciła szansę  walki o medale. 

– Najwięcej sportowych emocji dostarczył 
mecz finałowy pomiędzy zespołami  
TL Warcino i TL w Tucholi. Losy pojedynku nie 
rozstrzygnęły się w meczu. Celny rzut za trzy 
punkty w ostatnich sekundach meczu dawał 
remis drużynie Warcina. W dogrywce jednak 
Tuchola okazała się lepsza, a decydującym 
dla końcowego wyniku okazał się celny 
rzut osobisty tuż przed finałową syreną.  
To był mecz godny wyniku – relacjonuje pani 
Beata, nauczyciel w Zespole Szkół Leśnych 
i Ekologicznych w Brynku. Ostatecznie 
Mistrzami Polski została drużyna z Tuchola, 
broniąc tym samym tytuł z 2019 r. II miejsce 
– TL Warcino, III – TL Milicz. Najlepszym 
zawodnikiem mistrzostw i  tytuł MVP otrzymał 
decyzją sędziów Hubert Sieńko z Tucholi, 

BRYNEK GOSPODARZEM MISTRZOSTW POLSKI 

najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się 
Jakub Krupecki z Warcina. 

Nie można pominąć energicznych 
cheerleaderek (Kinga Sierpińska, Oliwia 
Pietrzik, Julia Pietrzak, Jagoda Urbańczyk, 
Natalia Sodzawiczny, Julia Rakowska, 
Natalia Gawlik). Dziewczyny bardzo wyraźnie 
zaznaczały swoja obecność na boisku i 
skutecznie zagrzewały zawodników do walki. 

Patronat Honorowy nad turniejem objęła 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Katowicach. Organizację wydarzania 
wsparli m.in: Urząd Gminy w Tworogu, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 
Ośrodek Zdrowia w Tworogu, Nadleśnictwa 
(Brynek, Lubliniec, Koszęcin, Świerklaniec, 
Siewierz, Rudziniec), Bank Spółdzielczy  
w Tworogu oraz lokalne firmy. Organizatorzy 
dziękują wszystkim za wsparcie. 

Foto. Brynek reprezentowali: Watoła Filip, Brdęk Sebastian, Furmański Piotr, Wojnar 
Michael, Sekta Patryk, Morawiec Paweł, Strzelczyk Kacper, Górka Mikołaj, Janota 
Franciszek.  W drużynie Brynka najlepiej punktował Piotr Furmański. Drużyną w zastępstwie 
opiekuje się Krzysztof Gerlich. Więcej zdjęć na twg-kurier.pl 

DESHI NA PODIUM WALECZNI  
Z BORUSZOWIC

22 kwietnia  chłopcy z kl.6 i 7 ZSP 
w Boruszowicach wzięli udział  
w Powiatowych Zawodach Minisiatkòwki  
w Nakle Śląskim. Zmierzyli się  
z najlepszymi drużynami gmin 
naszego powiatu m.in. SP Ożarowice,  
SP Radzionków, SP Naklo Śl. Chłopcy 
pokazali, że są waleczni i świetnie spisali się 
w poszczególnych meczach,. Ostatecznie 
zajęli III miejsce. Wielkie gratulacje! 

Co za emocje! Srebro i dwa brązy 
w rękach Akademii Sportu DESHI!  
23 kwietnia Klub działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu brał udział w 
Mistrzostwach Polski Centralnej Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate w Wieruszowie. 
Z ramienia DESHI wystartowało trzech 
zawodników: Weronika Pęcherska, 
Jakub Święcicki, Emil Sionkowski.  
W zawodach wzięło udział 76 zawodników  
z 17 klubów. Rywalizacja przebiegała  
w dwóch konkurencjach: kata i kumite 
knock-down kyokushin karate.

– Poziom był bardzo wysoki. Jestem 
dumny z naszych zawodników. Weronika 

otarła się o podium, Jakub wywalczył dwa 
brązowe medale, Emil zdobył srebrny 
medal - mówi Robert Warzecha, trener. 

W ramach ciekawostki dodamy, 
że Emil dodatkowo realizuje się jako 
członek Tworoskiej Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej.  – Wiele razy dał się poznać 
jako człowiek dążący do osiągnięcia jak 
najwyższych celów pomimo tak młodego 
wieku. Chylimy czoła wobec Ciebie nasz 
przyjacielu jednocześnie cieszymy się, że 
w tak wspaniały sposób reprezentuje naszą 
miejscowość – napisali koledzy z OSP  
w mediach społecznościowych. Co można 
dodać? Warto mieć hobby! 
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zobaczymy się na otwarciu waszej sali 
gimnastycznej – powiedział poseł. 

Sala sportowa przy podstawówce 
w Wojsce będzie się składać z dwóch 
segmentów: sali z zapleczem oraz holu 

wejściowego, które ma być łącznikiem  
z istniejącą szkołą. Zgodnie z projektem na 
zapleczu sali znajdą się szatnie z zapleczem 
sanitarnym.  

Koszt inwestycji to 3 823 563,24 zł.

AUTOSTRADA DO LASU

– Kochane dzieci jesteśmy tu dzisiaj, aby 
Wasze marzenia w końcu mogły się ziścić. 
Już niedługo ruszy budowa Waszej sali 
gimnastycznej – powiedział wójt Eugeniusz 
Gwóźdź zwracając się do uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce.  
4 kwietnia w tym miejscu  podpisano umowę 
na realizację inwestycji, o której i nauczyciele, 
i uczniowie marzyli od lat. Dzieci nie ukrywały 
emocji, uśmiechnięte i podekscytowane 
odpowiedziały chórem: DZIĘKUJEMY! 

W wydarzeniu wzięli udział wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz Ziob, 
skarbnik gminy Marzena Żołędziewska, 
Grzegorz Stolarski - prezes Zakładu 
Remontowo-Budowlanego „ULBUD” 
(wykonawca inwestycji), Inspektor nadzoru 
Andrzej Drzastwa, dyrektor szkoły Monika 
Ziob oraz poseł na sejm Jarosław Gonciarz, 
który pomógł gminie zdobyć niezbędne 
dofinansowanie na ten cel.  – Cieszę się, że 
mogłem pomóc i mam nadzieję, że niedługo 

12 kwietnia miało miejsce otwarcie 
nowej drogi leśnej przebiegającej przez 
trzy Nadleśnictwa: Brynek, Koszęcin  
i Świerklaniec. To strategiczne połączenie 
jest kolejnym krokiem w budowaniu 
sprawnej siatki dróg służących nie tylko 
turystom i służbom leśnym, ale również 
służbom ratunkowym. Droga liczy  
12 km. – Zbudowaliśmy ją przede wszystkim, 
by chronić nasze lasy. Dzięki takim 
inwestycjom możemy prawidłowo prowadzić 
gospodarkę leśną, a w razie zagrożenia 
pożarowego umożliwić samochodom 
bojowym szybkie dotarcie do celu – mówił 
Janusz Wojciechowski, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Brynek. – Budowanie leśnej 
infrastruktury pomaga w wypełnianiu misji 
Lasów Państwowych – wyjaśniał dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach, Damian Sieber. – Sadzimy, 
chronimy, udostępniamy. Sadzimy pół 
miliarda drzew rocznie, co godzinę 
wysadzanych jest tysiąc drzew. Lesistość 

Polski od 1945 r. do dzisiaj zwiększyła 
się o prawie 10 proc. To zasługa leśników  
w tym kraju. Lasy są ponadto udostępniane 
dla ruchu turystycznego – pieszego lub 
rowerowego. Ale te tereny wymagają również 
ochrony, głównie przeciwpożarowej. W tym 
roku mija trzydziestolecie wielkiej tragedii, 
która spotkała Lasy Państwowe - wielkiego 
pożaru w Kuźni Raciborskiej. Z tej tragedii 
wyciągnęliśmy wnioski. Budujemy takie drogi, 
aby zminimalizować ryzyko utraty lasów  
w wyniku pożarów – mówił Damian Sieber. 

W uroczystości prócz pracownikowi Lasów 
Państwowych wzięli udział wykonawcy 
inwestycji, przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz samorządowcy: wójt gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz członek 
zarządu powiatu tarnogórskiego Krzysztof 
Łoziński. Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym 
przejeździe nową leśną drogą. 

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

Foto. Nowa leśna droga powstała przede wszystkich, by chronić las, ale także  
z myślą o turystach – można tu bardzo wygodnie jeździć na rowerach, spacerować, 

uprawiać nordic walking lub biegać. 

MISTRZOWSKA 
LEKCJA

27 kwietnia szkołę w Wojsce odwiedził 
utytułowany mistrz boksu zawodowego, 
mieszkaniec regionu – Damian Jonak. Wizyta 
sportowca była związana z obchodami 
Szkolnego Tygodnia Profilaktyki. Bokser 
propagował wśród młodzieży zdrowy styl 
życia. Porównał organizm człowieka do 
samochodu, który będzie dłużej służył, kiedy 
będziemy dostarczać mu jak najlepszego 
paliwa. Zachęcał uczniów, by zwracali uwagę 
na to, „jakiego paliwa używają”. Zaznaczył 
również, że prócz zdrowego odżywiania 
bardzo ważna jest aktywność sportowa. W 
naszej gminie nie brakuje do tego obiektów 
i okazji. 

W spotkaniu wzięli udział wójt Eugeniusz 
Gwóźdź i z-ca wójta Łukasz Ziob. Więcej 
na ten temat na profilu szkoły w mediach 
społecznościowych. 



SOŁECTWO  
BRYNEK
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Funkcję sołtysa pełnię od 2015 r. 
Obecnie trwa moja druga kadencja.

Jako sołtys wspólnie z Radą Sołecką 
zrealizowałam następujące zadania: 
zagospodarowanie terenu przy moście  
(ul. Wiejska) wraz z montażem serca na 
nakrętki dla niepełnosprawnego Darka 
mieszkańca naszego sołectwa; remont 
chodnika (ul. Zamkowa); utwardzenie 
pobocza (ul. Wiejska) przy skrzyżowaniu  
z drogą DK11. Rozpoczęliśmy  
i kultywujemy zwyczaj honorowania 
mieszkańców powyżej 90. roku życia. 
Z tej okazji odwiedzamy najstarszych 
mieszkańców sołectwa z życzeniami  
i kwiatami. Organizujemy ponadto spotkania 
opłatkowe dla seniorów, jednak od dwóch 
lat się nie odbywają ze względu na 
pandemię. Zajmujemy się także realizacją 
bieżących wniosków mieszkańców. 

Na ten rok mamy następujące plany: 
remont chodnika (ul. Zakładowa), remont 
mostu w Brynku, na który gmina otrzymała 
dotacje, dalsze doposażenie i sprzątnięcie 
terenu na ul. Wiejskiej, gdzie postawiono 
nowe ławki i siłownię napowietrzną. Na to 
zadanie sołectwo otrzymało środki z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach zadania 
„inicjatywa sołecka”. Do najważniejszych 
zadań czekających na realizację należy 
budowa chodnika łączącego Brynek  
z Tworogiem (ul. Wiejska).  

Skład rady sołeckiej: Małgorzata Matusz, 
Katarzyna Paździor. Henryk Sobczyk, 
Eugeniusz Grzesiek. Zebrania sołeckie 
odbywają się raz w roku we wrześniu kiedy 
jest podział funduszu sołeckiego na kolejny 
rok. Ogłaszam to na tablicach ogłoszeń 
na stronie FB, oraz na stronie gminy 
Tworóg pod zakładką sołectwo Brynek. 
Fundusz sołecki jest planowany i omawiany 
wspólnie z mieszkańcami. Rada sołecka 
robi zarys funduszu, a na zebraniu wiejskim 
dyskutujemy nad podziałem środków  
i głosujemy. 

Wójt Gminy zawiadamia o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu: 

- projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu wokół cmentarza w Boruszowicach 

- projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu przy ulicy Górnej w Tworogu 
wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko projektów planów w dniach od 
2 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r. Projekty 
dostępne będą do wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 
42-690 Tworóg w godz. pracy urzędu oraz 
na stronie: bip.tworog.pl/5780/okres/2022. 

W kwietniowym wydaniu „TWG Kuriera” 
(nr 159) pojawiły się nieścisłości  
w tekście opisującym sołectwo Mikołeska, 
za co bardzo przepraszamy. Na prośbę  
Ireny Piecuch, która jest sołtysem wsi 
uzupełniamy tekst. W pierwszej kolejności 
należy dopowiedzieć, że wspomniana  
w tekście świetlica, której dach naprawiono 

OBYWATELE UKRAINY  
W GMINIE TWORÓG

SPROSTOWANIE
- w tej chwili już nie istnieje. Budynek 
został wyburzony w lipcu 2009 r.  
ze względu na brak środków na dalszy 
remont. Ponadto  informujemy, że Mikołeska 
zdobyła trzykrotnie (a nie jak podaliśmy 
dwukrotnie) fundusze w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka”. 

Redakcja "TWG Kuriera"

sołtys: Iwona Pryk 
telefon: 697-578-751

WYŁOŻENIE  
PROJEKTÓW 

MPZP

Od 24 lutego, czyli od początku agresji 
Rosji na terenie Ukrainy granicę polsko-
ukraińską przekroczyło 2,984 miliona 
uchodźców z Ukrainy, głównie są to kobiety 
i dzieci. Osoby uciekające przed wojną 
na Ukrainie znalazły schronienie i pomoc  
w naszej gminie. 

Schronienia udzieliły zarówno osoby 
prywatne jak również Ośrodek Baranówka  
w Nowej Wsi Tworoskiej oraz Dworek 
Myśliwski w Brynku.  Na dzień 27 kwietnia 
na terenie gminy Tworóg przebywa 80 osób 

w tym 42 dzieci. W placówkach oświatowych 
na terenie gminy Tworóg uczy się obecnie 
22 dzieci, są to dzieci, które uczęszczają do 
szkół i przedszkoli w gminie. 

Dzieci szkolne, które nie posługują się 
językiem polskim w stopniu umożliwiającym 
korzystanie z nauki w szkole, uczestniczyć 
mogą w dodatkowych zajęciach z języka 
polskiego, jest to 6 godzin tygodniowo. 
Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych 
z podziałem na poszczególne klasy od 1-3, 
4-6 i 7-8.

W Urzędzie Gminy w Tworogu nadal 
działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla 
osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji 

w ramach programu Czyste Powietrze. 
Przeszkolony pracownik  

dyżuruje w dniach: 
• poniedziałek godz.10 - 15 

• czwartek godz. 10 - 15
telefon 32 285 74 93 wew. 54
www.czystepowietrze.gov.pl

CZYSTE POWIETRZE  
- PUNKT KONSULTACYJNY 

EMPIK GO  
W BIBLIOTECE  
W TWOROGU

Od 1 maja Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tworogu oferuje bezpłatny dostęp do 
aplikacji Empik Go zawierającej ponad  
34 000 ebooków oraz 8 000 audiobooków 
i 39 000 podcastów – klasykę, bestsellery  
i nowości do czytania i słuchania. Liczba 
darmowych kodów jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Bezpłatny dostęp do platformy dla 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu sfinansowano z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Szczegóły na stronie:
 gok-tworog.pl
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REKLAMA
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Ruszyła budowa sali gimnastycznej w Wojsce. Powyżej 
Wójt gminy oraz wykonawca podpisują umowę na realizację 
inwestycji. Poniżej również Wojska. Tym razem podczas  
spotkania ze znanym sportowcem - Damianem Jonakiem  
(str. 9). 

5 kwietnia w SP w Tworogu obchodzono Dzień Teatru. W przygotowanej 
z tej okazji uroczystości udział wzięli młodsi uczniowie oraz dzieci z 
Przedszkola w Tworogu, w tym Milana, Timur i Angelina z Ukrainy.

Uczniowie klasy VI, wraz z uczęszczającymi do szkoły uczennicami  
z Ukrainy Samirą, Saszą i Sofiją, zaprezentowali przedstawienie teatrzyku 
lalkowego pt. „Rękawiczka”, na podstawie ukraińskiej bajki ludowej.  
Ta prosta i piękna historia mówiąca o przyjaźni i gościnności w obecnym 
czasie zyskała szczególne znaczenie i została przyjęta przez młodych 
widzów z uwagą i pełnym zrozumieniem. Przygotowane warsztaty 
międzykulturowe nie tylko poszerzyły zainteresowania teatralne dzieci, 
pozwoliły też uczniom lepiej poznać nowych kolegów i koleżanki  
z Ukrainy, ich kulturę i język – relacjonują nauczycielki Hanna Pawełczyk 
i Karina Jaksa. Ile obecnie obywateli Ukrainy przebywa w naszej gminie? 
O tym na str. 10.

DZIEŃ TEATRU Z UKRAINĄ W TLE


