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BEZTROSKO, ALE TWÓRCZO...

1 czerwca wmurowano kamień węgielny 
pod budowę nowej sali gimnastycznej 
w Wojsce. Dzieci otrzymały niezwykły 
prezent z okazji Dnia Dziecka. Na ich 
oczach dzieje się historyczna inwestycja,  
o której do niedawna tylko marzyły. 

 - Str. 9

CO JESZCZE  
W WYDANIU?

Egzamin na kartę rowerową, blok 
taneczny, sensoplastyka, warsztaty 
dziennikarskie i szalone fryzury! To tylko 
niektóre z atrakcji Tygodnia Kreatywności 
w boruszowickiej podstawówce. 

O beztroskim, ale twórczym czasie 
przeczytacie na str. 8

W drugiej połowie XX w. Mikołeska 
dysponowała obszerną salą, na której 
odbywały się zabawy taneczne, imprezy 
okolicznościowe, zebrania, imprezy 
dla dzieci. Dziś nie ma po niej śladu. 
Wspominamy ją na str. 6
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TU NAS ZNAJDZIESZ

DRUK

SPOTKANIA SENIORÓW  

Na zdjęciu wyżej seniorzy z Boruszowic 
i Hanuska podczas wiosennego spotkania 
integracyjnego dla mieszkańców, którzy 
w tym roku obchodzą 70. urodziny.  
W wydarzeniu wzięło udział ok. 40 osób. 

W piątek 3 czerwca przy Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu odbył się rodzinny 
piknik z okazji dnia dziecka. Gościem 
specjalnym był uwielbiany przez dzieci 
Marshal z „Psiego Patrolu”. Nie zabrakło 
innych atrakcji: dmuchanej zjeżdżalni, 
malowania twarzy, balonów oraz dużych 
baniek mydlanych. Wszyscy mogli 
zobaczyć jak sprawnie działa Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z Tworoga, która 
zaprezentowała swoje umiejętności 
podczas pokazu. Podziwiać można 
było również pokaz karate w wykonaniu 

Poniżej analogiczne wydarzenie, które 
odbyło się 21 maja w Kotach. Z zaproszenia 
skorzystało ok. 50 soób. Do wspólnego 
stołu z mieszkańcami sołectwa zasiadł wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

PIKNIK NA TRAWCE...

Akademii DESHI. Nie zabrakło smakołyków 
takich jak domowe ciasta, kiełbaska z grilla 
oraz chleb z tustym. 
Cały dochód z festynu zostanie przekazany 
na budowę placu zabaw przy przedszkolu 
w Kotach. Organizatorzy bardzo dziękują 
sponsorom za okazane wsparcie.  
W pomoc zaangażowali się sołtys Tworoga 
Gertruda Byszewska, sołtys Nowej Wsi 
Tworoskiej Regina Mika, GOPS w Tworogu 
oraz Piekarnia GS w Tworogu. Specjalne 
podziękowania również dla OSP w Tworogu 
i Akademii DESHI za uświetnienie imprezy 
swoimi pokazami.
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Droga, którą wożono surową i czystą 
sól, przebiegała kolejno przez Hanusek 
obok Klepki, biegnąc w kierunku 
Tworoga i dalej na Solarnię w gminie 
Pawonków na ziemi lublinieckiej, gdzie 
ów szlak zapewne się nie kończył. 

W archiwach tarnogórskiego ratusza 
odnaleźć można zapisy związane  
z wytwarzaniem i handlem soli sięgające 
czasów austriackiego cesarza Ferdynanda 
II Habsburga (1502-1564), gdy kopalniami 
i topialniami kruszców srebra i ołowiu 
zarządzał margrabia Jerzy Fryderyk 
Brandenburski Hohenzollern (1539-1603). 
Stowek przy Szlaku Solnym zasilany był 
wodą ze źródełka tryskającego z sąsiednich, 
pniowieckich lasów oraz cieków wodnych, 
płynących z leśnych obrzeży tak zwanymi 
przikopami. Powstało niewielkie bajorko 
ze źródlaną wodą, zdatną do spożywania. 
Czysta woda w Stowku, nieduża odległość 
od dębowych i bukowych lasów na Starym 
Boruszowcu, stwarzały sprzyjające warunki 
do warzenia (gotowania) ociosów i bałwanów 
solnych, z których uzyskiwano spożywczą sól. 

W czasach, o których mowa sól 
była poszukiwanym i drogim artykułem, 
porównywalna z cenami szlachetnych 
metali. Z tej to przyczyny, krążyło 
popularne powiedzenie: „słone ceny”, 
tyczące się  bardzo drogich towarów. 

Adam Brusek, założyciel warzelni soli 
przy Stowku, za zasługi w wojnie 30-letniej, 
otrzymał w 1631 roku tytuł szlachcica, 
którego symbolem był rodowy herb przodków. 
Niedługo później został właścicelem 
Żyglinka, gdy odkupił w 1634 roku grunty 
należące do miejscowego gospodarza 
Szymona Glocza. Jego rodowy herb 
zwany „Serdecznikiem”, będący symbolem 
szlachectwa, wywodził się od przodków 
Hercygów z Miśni, którzy asymilowali 
się na pobliskim Bruśku. Hercygowie-
Bruskowie, zwani ówcześnie magistri 
ferriffici (mistrzowie od żelaza), po kuźniku 
Glawerze z Miśni, stali się właścicielami 
najstarszej w okolicy huty żelaza, a od ich 
nazwiska, hutę nazwano  Bruskową Kuźnicą.

Wykorzystując sprzyjające warunki, 
niezbędne do uzyskiwania czystej soli,  

Adam Brusek wybudował w 1645 roku 
warzelnię soli przy Stowku, przez miejscową 
ludność (incola) nazywaną Solarnja. Nazwa 
Solarnja pojawiła się po raz pierwszy 
w księgach chrztów starotarnowickiej 
parafii w 1693 roku przy nazwisku 
Janiszczyk, którego rodzice  zatrudnieni 
byli z pewnością przy warzeniu soli.

W pobliżu miejsca, gdzie obecnie stoi 
krzyż z 1886 roku, wybudowano na potrzeby 
warzelni soli, szopy na ociosy i bałwany 
soli oraz magazyny na gotową, czystą sól, 
transportowaną dalej Szlakiem Solnym 
na północ Polski i na zachód Europy.

Pod koniec wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648), warzelnia soli będąca  
w tym czasie przysiółkiem Niwki-Hanuska 
należała do tzw. Dóbr Rycerskich  
(z Brynkiem, Połomią i Brzeźnicą). Osada 
warzelników soli należała wówczas do 
parafii w Kotach, w diecezji wrocławskiej. 
W tym czasie wieś Hanusek na krótko 
zwała się Niwka, od nazwiska sołtysa 
i kuźnika - Jakuba Niwki (… – 1642), 
właściciela  wsi i kuźnicy, w dokumentach 
zapisywaną jako Kleinberger Hammer.

Ówczesna Niwka była rozległą wsią, 
graniczącą od północy z włościami hrabiów 
de Collonny i de Verdugo z Tworoga. 
Na południu Niwka-Hanusek graniczyła 
z dobrami hrabiego Łazarza II von 
Donnersmarcka, z potokiem (też!) Niwka  
w Piasecznej. Nazwę potoku Niwka znaleźć 
można na starych, leśniczych mapach,  
a nazwa rzeczki, używana jest  jeszcze  
w dzisiejszych czasach przez mieszkańców 
Piasecznej. Nazwą Niwka posługiwano 
się już w czasach młynarzy Kratochwilów  
i Plutów, jak też współczesnych Kaczmarków, 
Zyzików, Zajuszów (mieszkańców obecnej 
Piasecznej-Strzybnicy). W kronice  
ks. Walentego Hoszka (Hoschecka)  
o parafii kotowsko-tworogowskiej z lat 
1785-1802, w rozdziale VIII zatytułowanym 
HANUSEK, kronikarz wymienił nazwiska 
Łysika i Drewnioka, właścicieli folwarków 
na południowym krańcu wsi. Potmkowie 
Łysika, na stałe zadomowili się na Hanusku 
i Solarnji po 1846 roku, kiedy przez teren 
ich folwarków, poprowadzono nową  drogę 

z Tarnowskich Gór do Tworoga (obecnie 
droga krajowa DK11, dawniej zwana 
Renard Strasse). Drewniok wybudował 
browar piwny w Rybnej-Strzybnicy, 
stojący tam do dnia dzisiejszego.

Pierwotnie Solarnja, a później gmina 
Boruszowiec nad Stołą, miała w swoim 
godle dwukolorowe serce. Wielce 
prawdopodobnym jest, co  udowodnił Jerzy 
Bugajski w swojej książce z 2003 roku, 
zatytułowanej „Dzieje Boruszowic”, że 
gminne godło gminy Solarnja nad Szółlóm 
i Stowkiem (nazwy regionalne), pochodzi 
od szlacheckiego herbu Adama Bruska, 
założyciela warzelni soli (grafika powyżej). 

W niemieckich dokumentach zachowała 
się pieczęć Boruszowca z 1918 roku, 
przedstawiająca dwukolorowe serce 
na żółtym tle,  z napisem Gemeinde 
Boruschowitz - Kreis Tarnowitz. Natomiast 
w kościelnych rejestrach z lat 1687-
1887 widnieją nazwiska Hakuba, Opara, 
Pierdziwół, Siwy, Wałach, Łysik, Nowak, 
które przetrwały do dzisiejszych czasów.  
W księgach parafialnych z Kotów 
odnotowano w roku 1737 nazwiska 
chrzestnych dziecka: Łata i Mizerok, 
pochodzących z Saliscoctur na Hanusku, 
które figurują również w rejestrach 
prochowni z lat 1893-1924. Nazwisko Łata 
spotykane jest również współcześnie.  
W tarnowickich księgach kościelnych z 1819 
roku odnotowano rodziców ochrzczonego 
dziecka o nazwisku Opara i jego żony  
z domu Hakuba, mieszkających przy samym 
Stowku. Urodził im się syn Johann, ojciec 
Stanisława (pradziadka autora niniejszego 
opracowania). Stanisław Opara miał swoje 
grunty rolne, ujęte na Lageplanie z 1892 
roku, sporządzonego na potrzeby budowy 
bitej drogi z fabryki prochu oraz żelaznej drogi  
kolejki wąskotorowej. Tego typu  hybrydowa 
kolejka, zwana bynzolką, napędzana była w 
razie potrzeby i  parą wodną, i benzolem. 
Kolejką transportowano surowce do 
prochowni i gotowe materiały wybuchowe 
na stację normalnotorową w Brynku.

Opracowanie:  
Kuźnik z Klepki & Syn w 2022 roku                                                                                                                          

"O  SOLARNJI  NA  STOWKU" (cz. I)

K U L T U R A L N I E

Nazwa wsi Solarnja nad rzeką Rybna-Stoła, na dawnej ziemi bytomskiej 
Górnego Śląska, niewątpliwie wywodzi się od małej fabryczki z połowy  
XVII wieku, w której warzono surową, kopalną sól. Surowiec do produkcji czystej, 
spożywczej soli w postaci bałwanów i ociosów kopalnej soli sprowadzano 
Szlakiem Solnym z podkrakowskiej Wieliczki. Miejscowy Szlak Solny prowadził 
od Tarnowskich Gór, gdzie mieściły się składy czystej  soli do Lasowic  
z macierzystą warzelnią soli. Szlak prowadził dalej do Sowic, a następnie 
na Tłuczykąt  i Pniowiec,  by dotrzeć na Solarnję położoną przy Stowku. 
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Mamy za sobą trzy dni poetyckich 
emocji. Od 9 do 11 maja w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach 
trwały przesłuchania uczestników 
XXII Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego. Wspaniali recytatorzy 
jak co roku stanęli na wysokości 
zadania. Z podziwem i zaciekawieniem 
przysłuchiwaliśmy się występom, a wyniki 
przyjęliśmy z dumą, bo w gronie czarujących 
mówców znalazło się sporo wychowanków 
gminnych szkół. 

Ze względu na długi staż Konkursu 
upoważnionymi do sentymentalnej 
opowieści o jego historii są przede wszystkim 

pomysłodawczynie i współorganizatorki – 
Anna Rogala-Goj i Eleonora Krywalska. 
Posłuchajcie… – Przed ponad dwudziestu 
laty uznaliśmy, że znajdzie się grupka 
zapaleńców, wrażliwców, która zechce  
z nami podróżować do krainy żywego słowa. 
Znalazła się. I tak jak my szlakom tej podróży 
pozostajemy wierni, tak i oni wierni zostali. 
Razem stworzyliśmy jedną – nie wahamy 
się użyć tego słowa – rodzinę, wspólnotę 
– recytatorów, ich opiekunów, jurorów, 
organizatorów, gości. Pierwsze edycje 
konkursu przenoszą nas do opuszczonych 
już murów Gmimnazjum w Brynku. To tam 
w przestrzeni ponad stuletnich murów, pod 

POD PARASOLEM POEZJI 

12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu odbył się XIV Powiatowy 
Konkurs Literacki „Czytanie to najlepszy 
sposób uczenia się”. Konkurs to inicjatywa 
biblioteki szkolnej SP w Tworogu. Placówka 
organizuje go wspólnie z GOK-iem. W tym 
roku konkurs poświęcony był twórczości 
Johna Boyne’a. W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie ze szkół w Tarnowskich Górach, 
Lublińcu, Zbrosławicach, Wielowsi, Potępie, 
Wojsce i Tworogu.

Konkurs składał się z dwóch etapów. 
W pierwszej części uczestnicy udzielali 
ustnej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

Pogoda trochę namieszała...  Zaplanowane 
na 4 czerwca Rodzinne Podchody 
ze względu na deszczową pogodę 
zostały przełożone. Zapisane drużyny 
zapraszamy  do GOK-u  24 czerwca, start o 
godz. 16.00. Bądźcie 15 minut wcześniej!    
Szczegóły na stronie gok-tworog.pl 
Tego samego dnia na placu obok GOK 
odbędzie się coroczny piknik na kocu, 
czyli podsumowanie roku szkolnego 
z atrakcjami! W programie między 
innymi gry i zabawy dla najmłodszych, 
malowanie buzi, trochę fitnessu, pokaz 
karate, dmuchany zamek. Zabierzcie 
ze sobą kosze piknikowe - będzie 
udostepniony grill do pieczenia kiełbasek. 

Początek zabawy  - godz. 17.00. 
Zapraszamy!

arkadami historycznego stropu dwadzieścia 
lat temu, w bieli zimowego popołudnia 
wybrzmiały pierwsze poetyckie strofy 
wygłaszane przez uczniów sąsiednich 
miejscowości. To tam przez te wszystkie 
lata przewinęły się setki recytatorów 
przybywających z coraz dalszych zakątków 
– nawet z Żywca, Lubecka, Pyrzowic, 
Zendka. To tam w jednym z konkursów 
wzięła udział rekordowa liczba uczestników 
– 111 uczniów z całego województwa 
śląskiego. To najdobitniej świadczy  
o tym, że nie zmarnowaliśmy czasu na 
poezję, muzykę duszy. I mimo że tak,  
a nie inaczej potoczyły się losy świata, bo  
z mapy edukacyjnej zniknęły gimnazja, 
mimo że my organizatorki nie pracujemy już 
w tych samych placówkach, to konkurs trwa 
nadal. W roku ubiegłym spotkaliśmy się  
w przestrzeni on-line, a dzisiaj w przestrzeni 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach i mamy nadzieję, że ta 
przestrzeń dla nas wszystkich okaże się 
przyjazna, i zostanie nią na lata, tak samo 
magiczna, inspirująca, nasza – mówią 
organizatorki. 

Jak co roku fundatorem nagród  
w konkursie był Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu. Pełną listę nagrodzonych oraz 
podsumowanie konkursu znajdziecie na 
naszej stronie twg-kurier.pl 

PODCHODY  
RODZINNE  I 

PIKNIK NA KOCU! 
biografii pisarza, w drugiej pisali test 
sprawdzający ich znajomość książki  
pt. ”Chłopiec w pasiastej piżamie”. Najlepszą 
znajomością twórczości Boyne’a wykazali 
się: Antonina Baron (SP w Zbrosławicach), 
Anna Sychowicz (SP w Wielowsi) i Natalia 
Lorenc (SP w Tworogu). II miejsce zajęła 
Julia Małyska (SP w Wielowsi), a III: Cyprian 
Głowacki (SP w Zbrosławicach) oraz 
Magdalena Siwiaszczyk (SP w Lublińcu).

Nagrody zwycięzcom wręczyły 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu 
– Małgorzata Ziaja oraz Dyrektor GOK  
w Tworogu – Grażyna Chmiel. 

KONKURS LITERACKI

GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
W TWOROGU
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Obok kolejna "wysoce niepoważna 
rymowanka" Aliny Lukoszek-Dichev z cyklu 
''Witaj Pyrcioku Pyrtuśny''.

Szukaj więcej na FB pod hasłem  
cuda-wianki-rymowanki

KĄCIK 
POETYCKI 

HANUSKOWA  
INICJATYWA

W listopadzie 2021 r. w centrum Hanuska, na tzw. 
Skwerze na Klepce przy ul. Bolesława Chrobrego, 
zamontowano zlepek szlaki, na którym ustawiono dębowy 
pień z kalendarium miejscowości zwieńczony kowadłem.  
To nawiązanie do historii tego miejsca – już w XV w. działała 
tu kuźnica. Pod koniec maja tego roku zakończono drugi etap 
inwestycji. Na skwerze zamontowano siedziska oraz tablice  
z informacją historyczną opracowaną przez Kuźnika z Klepki   
i syna (na odwrocie informacja o sponsorach: Naturalmed oraz 
Willa Hanusek). Drobne prace kosmetyczne będą jeszcze 
prowadzone jesienią, ale już dziś skwer stał się ciakawym 
miejscem, które nie tylko opowiada o historii Hanauska,  
ale też pozwala na odpoczynek w atrakcyjnej okolicy. 

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

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

Tel. 515 122 424
Czekamy na Wasze literackie próby! 

BIEGNIJ  
W KOTACH!Pieluszka

Coś pachnie tu nieładnie.
A co? Kto zgadnie?

Czy kiszona kapusta?
Stara śmietana tłusta?

Czy też brudne kalosze?
Barchanowe bambosze?

Stare majtki babci?
Czy też zapaszek kapci?

Czy to po śledziach puszka?
Nie!

To pełna pieluszka.

I tak obiadu ślad
wyruszył znowu w świat.
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W drugiej połowie XX w. Mikołeska 
dysponowała obszerną salą, na której 
odbywały się zabawy taneczne, imprezy 
okolicznościowe, zebrania, imprezy dla dzieci. 
– Organizowano między innymi spotkanie ze 
św. Mikołajem, na które zjeżdżały się rodziny 
z całej okolicy. Ten budynek, który mieścił 
się przy ulicy Pniowieckiej, był faktycznie 
świetlicą wiejską. Dziś nie ma po nim śladu 
– mówi sołtys Mikołeski Irena Piecuch. 
Namiastką świetlicy jest obecnie salka  
w budynku dawnej szkoły – również przy  
ul. Pniowieckiej. 

Świetlicę wiejską wybudowano w czynie 
społecznym w 1950 r. – Mój dziadek w tym 
samym roku stracił w pożarze swój dom. Gdy 
budował nowy, równolegle pomagał przy 
stawianiu świetlicy. Cała wieś zaangażowała 
się w to dzieło. Sala była na tyle obszerna, 
że 20 par mogło swobodnie tańczyć podczas 
karnawałowych zabaw – wspomina pani 
Irena. Po latach eksploatacji budynek 
wymagał jednak remontu. Udało się naprawić 
dach, ale to była zaledwie kropla w morzu 
potrzeb, a pieniędzy brakowało. W lipcu 2009 
r. świetlicę wyburzono. 

Jedynym budynkiem użyteczności 
publicznej jaki został w Mikołesce jest 
stara szkoła. Budynek z salą lekcyjną 
i mieszkaniem dla nauczyciela,  
z charakterystycznym dachem naczółkowym 
wzniesiono w 1896 r. na polecenie księcia 
Hohenlohe z Koszęcina, właściciela dóbr,  

ŚWIETLICA W MIKOŁESCE

w skład których wchodziła również Mikołeska. 
Szkoła przez długie dziesięciolecia kształciła 
miejscowe dzieci (aż do lat 70. XX w.). – Do 
drugiej klasy podstawówki chodziłam jeszcze 
do Mikołeski. Od trzeciej klasy jeździłam do 
zbiorczej szkoły gminnej w Boruszowicach – 
mówi pani Irena. Szkołę zamknięto w 1973 
r. Mieszkanie nauczyciela przekształcono 
na komunalne i w tej formie funkcjonuje 
do dzisiaj. Sala lekcyjna natomiast przez 
niespełna dekadę stała pusta. 16 stycznia 
1981 r. wydano zezwolenie na otwarcie 
punktu katechetycznego. Od tej pory prócz 
lekcji religii w salce odbywały się msze św. 
odprawiane przez księdza z parafii Jędrysek 
w Kaletach, do której należy Mikołeska. Jest 

to wciąż praktykowane (Mikołeska została 
przyłączona do parafii Jędrysek w 1925 r. 
Wcześniej należała do parafii w Tworogu). 

Dawna salka lekcyjna służy również 
mieszkańcom do organizowania m.in. zebrań 
wiejskich. –  Niestety nie ma tu sanitariatów, 
ani bieżącej wody, a coraz bardziej 
widocznym problemem jest dziurawy dach. 
Strych jest regularnie zalewany. Ściany są 
wilgotne i pojawiła się na nich pleśń. W 2021 
r. minęło 125 lat od budowy szkoły. Złożyłam 
kilka wniosków o zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie gminy na remont 
świetlicy. Nie tracimy nadziei, że znajdą się 
pieniądze na ten cel – mówi sołtys Irena 
Piecuch. 

Foto. Budynek dawnej szkoły, w którym obecnie mieści się salka wykorzystywana 
podczas zebrań wiejskich i nabożeństw. Wnętrze możecie zobaczyć na twg-kurier.pl.  
W latach 50. XX w. do lewej ściany budynku była "doklejona" sala, w której organizowano 
m.in. zabawy taneczne.

W MAJU PODZIWIALIŚMY MAIBAUM Z POMOCĄ  
DLA ZWIERZĄTW  maju w centrum naszej gminy 

można było podziwiać maibaum, czyli 
drzewko majowe. Na przełomie kwietnia 
i maja, zgodnie z gminną tradycją, na 
dwudziestometrowym maszcie obok 
Urzędu Gminy w Tworogu zawieszono 
zielony „goiczek”, a pod nim wieniec  
z iglaków wykonany przez wójta  
Eugeniusza Gwoździa wraz z małżonką. 
Całość ozdabiały wstęgi w barwach Śląska 
i gminy Tworóg. 

Z początkiem czerwca drzewko majowe 
zastąpiono flagą Śląska. Całoroczny 
maszt zbudowano rok temu. To hołd, 
który Gmina złożyła tradycji i ciekawy 
akcent uatrakcyjniający okolicę. Na 
maszcie znajdują się godła sołeckie, 
a między nimi widnieje herb Tworoga. 
Ciekawostką i dodatkowym „smaczkiem” 
maika są dwa dodatkowe herby: gminy 
Kumhausen i Benov. Zostały zamontowane 
na drogowskazach z informacją o ilości 
kilometrów dzielących nas od naszych 
zagranicznych partnerów. 

Galeria na twg-kurier.pl

Młodzież szkolna z Kotów, która 
uczęszcza do szkoły w Potępie 
zorganizowała zbiórkę charytatywną na 
zakup misek dla zwierząt. Ósmoklasiści 
specjalnie na ten cel upiekli i sprzedawali 
ciasta. 

Miski zostaną umieszczone przy 
budynkach użyteczności publicznej. 
Pozostałe środki zostaną przekazane 
na schronisko Cichy Kąt w Tarnowskich 
górach.
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(wyniki na zmierzymyczas.pl) oraz 
dodatkowo nagrodzono reprezentantów 
gminy Tworóg. Najszybszym biegaczem  
z naszej gminy został Miłosz Bochenek.  
Na drugim miejscu Mateusz Kurek, na 
trzecim – Jakub Cieślik. Wśród kobiet 
numerem jeden okazała się Aleksandra 
Włodarczyk, II miejsce – Sylwia Tyrtania,  
III –  Kornelia Sobel. 

Wydarzenie zorganizowali Piotr Gwóźdź, 
Artur Konfederak, Adrian Król z pomocą 
Gminy Tworóg i Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz wielu sponsorów, którym organizatorzy 
bardzo dziękują za wsparcie  Trasę 
zabezpieczali strażacy z miejscowych 
jednostek. 

„Dychę” wsparli: Barć Dębowa, 
Cezar, Simet, JP Szwinge, Studio 
Firan Joanna, Orchidea. Studio Urody 
i Fryzur, Zakład Masarski Jerzy Ziaja,  

– Wspaniale było wrócić do Tworoga… Super impreza! Świetna i rodzinna atmosfera. A trasa? Momentami po „trowie”, a czasem 
i w rowie… – to niektóre z komentarzy uczestników 7 edycji Tworogowskiej Dychy po Trowie. W tym roku w biegu wzięło udział 
niespełna 200 zawodników. Dziesięciokilometrowa, crossowa trasa przebiegała przez miejscowe lasy, które choć piękne, potrafiły 
momentami dać biegaczom w kość. 

DYCHA W "TROWIE" i ROWIE...

GSM POLARIS, Drewtar, Toyota Czajka, 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu, 
Bank Spółdzielczy w Tworogu, Nadleśnictwo 
Brynek, Gmina Tworóg, Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu, OSP Tworóg.

Na szóstym kilometrze trzeba było 
powalczyć z podmokłym i błotnistym 
terenem, na dziewiątym – tuż przed finałem 
– na sportowców czekał piaszczysty, 
bardzo wymagający odcinek. Ale przecież 
nikt nie liczył na asfalt! Pokonanie trasy  
i kilku naturalnych przeszkód dostarczyło 
uczestnikom mnóstwa satysfakcji. W gronie 
zawodników znaleźli się mieszkańcy gminy 
oraz wielu przyjezdnych, dla których bieg jest 
już tradycją. Wśród nich znalazły się osoby, 
które startowały co roku. – Mam na sobie 
koszulkę z 2015 r., kiedy po raz pierwszy 
zorganizowano „Tworogowską Dychę po 
trowie”. Cieszę się, że to wydarzenie na 
stałe wpisało się w nasz kalendarz. Życzę 
wszystkim udanego i bezpiecznego biegu – 
mówił tuż przed startem wójt Gminy Tworóg, 
Eugeniusz Gwóźdź, który co roku bierze 
udział w rywalizacji.  Jak co roku wyłoniono 
zwycięzców biegu i marszu nordic walking 

H O B B Y S T A

NADMORSKIE PRZYGODY I MEDALE 

Wychowanek Akademii Sportu DESHI 
działającej przy GOK w Tworogu – Emil 
Sionkowski jest wicemistrzem Polski  
w Kumite. W tym roku został powołany do 
Kadry Polski PFKK. Nasz reprezentant, 
któremu towarzyszyli Alicja Zagozda 
i Paweł Stacherczak, wystartował  
w Mistrzostwach Polski w Gdańsku. – 
Poziom był bardzo wysoki. Wymagania  
i poprzeczka podniesiona bardzo wysoko. 

Jesteśmy zadowoleni ze startu. Zdobyliśmy 
nowe, cenne doświadczenie. Wyjazd 
do Gdańska wykorzystaliśmy również 
na relaks, treningi na plaży i zwiedzanie 
– relacjonuje Robert Warzecha, trener 
Akademii Sportu DESHI. 

Z kolei 21 maja ekipa DESHI wzięła udział 
w II Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego 
Karate Kyokushin Kenbukai w Boronowie. 
Wystartowało ok. 70 zawodników  

z Boronowa, Kalet, Lubszy, Miasteczka 
Śląskich, Piekar Śląskich, Mysłowic  
i Tworoga. Nasi reprezentanci wrócili  
z medalami w kilku kategoriach: Wiktor 
Szeląg – III miejsce, Emilia Grzesiek – III 
miejsce, Alicja Zagozda – III miejsce, Denis 
Juzba – II miejsce (Wicemistrz), Weronika 
Pęcherska – III miejsce.  Gratulacje!
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odżywianie i aktywność fizyczna. Uczniowie 
mieli okazję tworzyć piramidę zdrowia oraz 
rozpoznawać owoce i warzywa za pomocą 
zmysłu dotyku. Starsze klasy wykonały 
plakaty promujące zdrowy styl życia. Ale to 
zaledwie przedsmak atrakcji…

1 czerwca od rana zamiast tradycyjnych 
lekcji uczniowie wszystkich klas uczestniczyli 
w warsztatach tematycznych. Dzień 
rozpoczął się warsztatami tanecznymi  
w ramach innowacji pedagogicznej  „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Był trojak, 
krakowiak, tradycyjny polonez, belgijka,  
a nawet taniec cheerleaderek i improwizacje! 
Równolegle na szkolnym podwórku odbywał 
się egzamin na kartę rowerową poprzedzony 
warsztatami pierwszej pomocy, a w świetlicy 
zorganizowano warsztaty 3D, podczas 
których uczniowie malowali szyszki i tworzyli 
z nich łapacze snów. W klasach natomiast 
trwały zajęcia z sensoplastyki, warsztaty 
teatralne, historyczne i dziennikarskie. 
Te ostatnie poprowadziła redakcja „TWG 

Kuriera”. Opowiedzieliśmy o fotografii 
dziennikarskiej - jej cechach i funkcjach. 
Na koniec młodzież wykonała fotoreportaż - 
wybrane zdjęcia z warsztatów publikujemy na 
str. 16. Dziękujemy za zaproszenie, a uczniom 
za uczestnictwo. Kilka zdjęć z naszych 
foto-warsztatów wraz z ciekawostkami na  
twg-kurier.pl. Polecamy! 

Na zakończenie festiwalu wszyscy 
uczniowie wykonali kreatywne pióra,  
z których później zostały utworzone skrzydła 
kreatywności. – Tegoroczny IV Festiwal 
Ekspresji Dziecięcej uważamy za udany 
i z niecierpliwością czekamy na kolejny – 
podsumowują nauczyciele. 

W Boruszowicach Dzień Dziecka trwał 
cały tydzień! Kolejna edycja Tygodnia 
Kreatywności i Festiwalu Ekspresji Dziecięcej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym upłynęła 
szybko, aktywnie i bardzo atrakcyjnie.  
Na dzieci i młodzież czekał blok zajęć 
ruchowych, warsztatów plastycznych, 
różnego rodzaju wyzwań, atrakcji  
i szaleństw, których wspólnym mianownikiem 
był dziecięcy uśmiech. Kulminacja atrakcji 
nastąpiła oczywiście 1 czerwca – dokładnie 
w Dzień Dziecka. 

Wszystko zaczęło się 30 maja dniem 
szalonej fryzury… – Pomysłów nie brakowało. 
Kolorowe włosy, kwiaty, loki, a nawet rogi 
zagościły na głowach naszych uczniów – 
relacjonują nauczyciele. Tego dnia odbyły się 
również warsztaty przyrodnicze dla uczniów 
klas I-III, z pszczołą w roli głównej. 31 maja 
obchodzono Dzień zdrowego trybu życia. 
Warsztaty poprowadziła psycholog Maria 
Kolmetz, która uświadamiała jak ważne 
dla utrzymania zdrowia jest prawidłowe 

BEZTROSKO, ALE TWÓRCZO! 

RAJ DLA OWADÓW 
Uwaga! W Boruszowicach powstało nowe 

osiedle! Nowoczesne lokale o niebanalnym 
wyglądzie to odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców okolicy. Administratorzy 
obiektu bardzo odpowiedzialnie podeszli 
do tematu. 10 maja przeszli szkolenie  
i dowiedzieli się, kto zamieszka w ich domach. 
Niestety oferta nie jest adresowana do 
ludzi… Mieszkańcami domów będą bowiem 
owady, a w rolę deweloperów wcieliły się 
przedszkolaki.

Od września minionego roku  
w przedszkolu w Boruszowicach jest 
realizowana innowacja pedagogiczna 
„Park pełen barw i zmysłów”. Wśród 
celów było wymienione m.in. stworzenie 
kącika dla owadów. W to imponujące 
dzieło zaangażowali się również rodzice.  
10 maja natomiast przedszkolaki spotkały się  
z przedstawicielami Technikum Leśnego. 
Na terenie przedszkolnego podwórka, które 
dosłownie tonęło w kwiatach, nauczycielka 
Technikum Leśnego w Brynku Agnieszka 
Szpor-Sławatecka oraz uczennice wyjaśniały 
dlaczego motyl woli latać samotnie, ile 
dzieci ma pszczela mama i dlaczego owady 
zapylające są tak ważne dla środowiska. 

Ale to nie wszystko! W ramach 
prowadzonej w placówce edukacji 
ekologicznej dzieci założyły rabaty z ziołami 
i warzywami, a 19 maja wzięły udział  
w warsztatach „Sadzimy drzewa dla nas  
i przyszłych pokoleń”. Tym razem gościem 

przedszkolaków był Krystian Olczyk z firmy 
„PINUS”, który opowiedział jak długo żyją 
drzewa, czego potrzebują do zdrowego 
rozwoju i dlaczego powinniśmy sadzić ich jak 
najwięcej. Na zakończenie spotkania każda 
z grup posadziła swoje drzewo, dzięki czemu 
przedszkolne podwórko wzbogaciło się  
o platana, dąb, lipę i wiśnię. 

galeria na twg-kurier.pl

Foto. Jacek Opara
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–  To bardzo ważny moment dla szkoły, dla 
uczniów, dla nauczycieli. Dla nas wszystkich  
to wielka radość. Sala gimnastyczna wpłynie 
na jakość nauczania. Będzie nam łatwiej 
uczyć się i nauczać. Dzisiaj wystawiliśmy 
puchary naszych uczniów, które świadczą 
o ich osiągnięciach sportowych. Mamy 
nadzieję, że nowa sala gimnastyczna będzie 
dla nich motorem do kolejnych sukcesów – 
mówiła na wstępie dyrektor szkoły Monika 
Ziob. 

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni 
goście: wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójt 
Łukasz Ziob, skarbnik gminy Marzena 
Żołędziewska, dyrektor ZOPO Agata 
Radziej, inspektor nadzoru budowlanego 
Andrzej Drzastwa, wykonawca inwestycji 
Grzegorz Stolarski, radna sołectwa Wojska 
Kornelia Cyba, przewodnicząca Rady 
Rodziców Irena Jaworek, poseł Jarosław 
Gonciarz, który wspierał gminę w procesie 
pozyskania funduszy zewnętrznych oraz 
proboszcz miejscowej parafii Przemysław 
Tryburski. – Realizowana inwestycja stała 

WANDALIZM  
W CENTRUM TWOROGA

W tym roku Dzień Dziecka w Wojsce był 
okazją do podwójnego świętowania. Dzieci 
nie tylko mogły beztrosko spędzić czas  
z rodzinami i rówieśnikami. Podczas festynu 
rodzinnego zorganizowanego 1 czerwca 
wmurowano kamień węgielny pod budowę 
nowej sali gimnastycznej. Dzieci otrzymały 
więc niezwykły prezent. Na ich oczach 
dzieje się historyczna inwestycja, o której do 
niedawna tylko marzyły. 

Umyślne niszczenie bez wyraźnego 
powodu cudzego mienia, zwłaszcza 
publicznego to nic innego jak wandalizm. 
Niestety nasza gmina nie jest wolna 
od tego typu zdarzeń. 23 maja ślady 
wandalizmu odkryto obok Urzędu Gminy. 
Zniszczono donice i niedawno zasadzone 
kwiaty, wyłamano nogę ławki na skwerze 
za budynkiem Urzędu Gminy. To tylko 
część zniszczeń obejścia wokół budynku.  
– I niestety nie są to odosobnione przypadki. 
Akty wandalizmu odnotowujemy w całej 
gminie. Sprawa została zgłoszona do 
odpowiednich organów. Mamy nadzieję, że 
monitoring wokół Urzędu pomoże w ujęciu 
sprawców – mówi z-ca wójta, Łukasz Ziob. 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców  
o niepozostawanie obojętnym. Szanujmy się 
i dbajmy o wspólną przestrzeń. 

BYŁO ŚCIERNISKO,  
BĘDZIE SALA GIMNASTYCZNA

KACZY DOMEK

N A  B I E Ż Ą C O

się możliwa, ponieważ spore grono osób 
współpracowało i dążyło do zapewnienia 
dzieciom warunków do uprawiania sportu, 
a sama uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego to najlepszy prezent z okazji 
Dnia Dziecka – zauważył wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Po oficjalnym powitaniu gości 
na scenie zaprezentowali się uczniowie  
z krótkim przedstawieniem opowiadających 
z przymrużeniem oka o codzienności branży 
budowlanej. Perypetie wykonawcy i jego 
pracowników dostarczyły publice sporo 
rozrywki. Dzieci wyraźnie zaangażowane  
w realizowany projekt pokazały, że inwestycja 
naprawdę jest dla nich ważna i szczerze 
cieszą się z efektów. Po części artystycznej 
podpisano akt erekcyjny pod budowę nowej 
sali gimnastycznej, który umieszczono  
w „kapsule czasu”. Następnie zaproszeni 
goście ruszyli na plac budowy. Tam nie było 
mowy o lenistwie. Ani garnitur, ani szpilki nie 
zwalniały z pracy. Każdy „dorzucił” odrobinę 
cementu i wspólnymi siłami wmurowano 
pamiątkowy kamień węgielny. Zdjęcia  
z uroczystości na twg-kurier.pl. 

W Boruszowicach, na stawie obok 
Szkoły Podstawowej pojawił się nowy 
obiekt - drewniany domek dla kaczek. To 
"prezent" dla uskrzydlonych mieszkańców 
wsi od sołtysa - Mariana Łuczaka oraz 
jego kolegi.- Staramy się, aby ta okolicy 
była estetyczna i funkcjonalna nie tylko 
dla ludzi. Domek już jest zamieszkały - 
mówi sołtys.



RADNY
JAN SOBANIA
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W poprzednich wydaniach 
prezentowaliśmy naszych sołtysów.  
Od czerwca ruszamy z cyklem 
poświęconym radnym. Przypominamy, 
że radny jest przedstawicielem władzy 
lokalnej. Wykonując swoje prawa  
i obowiązki, powinien kierować się 
przede wszystkim dobrem wspólnoty 
samorządowej. Nasz cykl rozpoczyna 
Jan Sobania.

Radny Tworoga Jan Sobania jest 
znany wszystkim jako prezes miejscowego 
oddziału Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. W przeszłości był 
również prezesem LKS „Sparta” Tworóg,  
a od 43 lat działa w OSP w Tworogu. 
Funkcję radnego gminy Tworóg sprawuje 
już trzeci raz. 

W trakcie swoich kadencji skupiał się na 
współpracy z władzami gminy Tworóg w celu 
pozyskania nowego samochodu dla OSP 
w Tworogu, przeprowadzenia kapitalnego 
remontu mostu na ul. Mickiewicza, 
wymiany słupów energetycznych na ulicach 
Nowa, Słowackiego, Krasińskiego, Reja, 
gdzie zamontowano również dodatkowe 
oświetlenie i uporządkowano oznakowanie 
drogowe. Niebezpieczne przejścia dla 
pieszych dodatkowo wyposażono w lustra. 
Zwracał uwagę na potrzebę bieżących 
remontów i utrzymania dróg gminnych 
w Tworogu. Na ulicy Krasińskiego 
został zagospodarowany skwer, gdzie 
obecnie nasadzone rośliny upiększają 
okolicę. – Skwerem opiekuje się obecnie 
pani Kochanek, której chciałbym bardzo 
podziękować za pracę, którą wykonuje. 

Priorytetem moich kadencji były: 
rozbudowa ośrodka zdrowia w Tworogu, 
rozbudowa SP w Tworogu, jak również 
budowa boiska Orlik. Zabiegałem również  
o wyremontowanie ul. Krasińskiego, 
została tam sfrezowana nawierzchnia. 
Jednym z wielu zadań było wybudowanie 
placu zabaw przy UG w Tworogu – mówi 
radny. – Staram się, aby okręg, za który 
jestem odpowiedzialny był zadbany. Bardzo 
chciałbym podziękować wójtom gminy 
Tworóg, sołtys Tworoga,  radnym oraz 
pracownikom urzędu gminy za współpracę, 
której wymaga każda inicjatywa na 
poziomie samorządowym – mówi radny. 

Serdecznie dziękujemy Fundacji 
Polskiedzieci.org. za przekazanie 
darowizny  w kwocie 50 tysięcy złotych 
dla uchodźców z Ukrainy. Środki te zostały  
przekazane na zakup sprzętu sportowego, 
gier planszowych, dofinansowanie obiadów, 
zakup sprzętu komputerowego, organizację 
zajęć wyjazdowych, wycieczki do Krakowa  
i Wrocławia dla dzieci i ich rodzin.

Na ręce Pani Prezes Zarządu Natalii 
Bujak i Joanny Strycharczyk Financial 
Controlling Specialist składam serdeczne 
podziękowanie za okazane serce dla 
naszych ukraińskich dzieci i ich rodzin, 
dziękujemy, że dostrzegacie Państwo 
potrzeby dzieci, szkół z małych środowisk 
wiejskich...

Serdecznie dziękujemy Firmie Tanquid 
Polska SP.z.o.o. za udzieloną pomoc naszym 

INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

ŻEBY WIOSNA BYŁA W SERCU  
KAŻDEGO UKRAIŃSKIEGO DZIECKA

Trwają prace wykończeniowe remizy 
strażackiej w Kotach. Inwestycja została 
zrealizowana z budżetu Gminy Tworóg. 
Wyremontowano pomieszczenia i sanitariaty 
na łączną wartość 74 tys. zł (zdj. poniżej). 
Drobne prace kosmetyczne, które jeszcze 
trwają będą gotowe przed lipcową 
imprezą jubileuszową Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kotach. W Boruszowicach  
z kolei zakończono budowę fundamentów 
pod remizę o wartości 200 tys. zł (kamień 
węgielny zostanie wkopany 25 czerwca 
podczas festynu rodzinnego). To również 
inwestycja finansowana przez gminę Tworóg. 
– Finansowanie jest również zapewnione 

dla planowanych w najbliższej przyszłości 
inwestycji remontu klatki schodowej  
w budynku OSP Świniowice (prawie  
40 tysięcy złotych) oraz brukowania placu 
przed remizą OSP w Sołectwie Połomia  
w kwocie 81 tysięcy złotych – poinformowali 
urzędnicy z Tworoga. 

Równolegle gmina starała się o fundusze 
zewnętrzne w II edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Otrzymaliśmy 3 610 000,00 zł na 
modernizację dróg gminnych, 950 000,00 zł 
na budowę chodnika wzdłuż ul. Chrobrego 
oraz 5 440 000,00 zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków  
w Boruszowicach. 

uczniom z Ukrainy. Wiemy, że obejmujecie 
Państwo konkretną pomocą finansową  
i rzeczową uchodźców z Ukrainy... Dzięki 
Państwa wsparciu dwie rodziny, uczniowie 
naszej szkoły Anna i Arsentij Ławreniuk, 
Nazar, Ałewtyna Zahar, Iwan Woronow 
otrzymali sprzęt komputerowy wartości 
prawie 5 tysięcy złotych.

Na ręce Pana Adama Jędrzejczyk 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania, 
za otwarte  serce, za wyciągniętą dłoń,  
za chęć niesienia pomocy.

Potrzeba czasu i wydarzeń wsparta 
bezinteresowną pomocą sprawi, że 
w sercach naszych ukraińskich dzieci 
zawsze będzie wiosna... Bardzo, bardzo 
dziękujemy!

Małgorzata Ziaja 
Dyrektor SP Tworog
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REKLAMA
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Foto. W tym roku przetestowaliśmy "Tworogowską Dychę po Trowie" na własnej 
skórze. W marszu nordic walking wzięli udział reprezentanci redakcji i GOK-u w Tworogu. 
Mamy już naszą ocenę. W dziesięciopunktowej skali „Dycha” dostaje od nas… dyche! 
Naszym zdaniem to bardzo dobra oferta nie tylko dla biegaczy z doświadczeniem. 
Trasę z powodzeniem pokonają również amatorzy. Na wszystkich czekają jednak 
emocje i przeszkody. Na zdj. zawodnicy Ikizama Club, którzy co roku startują w biegu.  
Więcej na str. 7 oraz na twg-kurier.pl

Wybrane zdjęcia uczniów ZSP w Boruszowicach wykonanane w ramach warsztatów 
dziennikarskich. Dziękujemy klasom 7 i 8 za wspólną zabawę w fotoreporterów.  
Więcej na str. 8 oraz na twg-kurier.pl


