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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W TWOROGU – ZBIÓRKA 
ZŁOMU 

W dniu 15 października na terenie sołectwa Tworóg, 
Brynek, Nowa Wieś, członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu organizują coroczną Jesienną 
Zbiórkę Złomu.  

Dochody uzyskane ze zbiórki przeznaczone będą na 
bieżącą spłatę kredytu zaciągniętego na zakup 
samochodu.  

Prosimy o wystawianie złomu przed posesję lub kontakt 
telefoniczny: 

Henryk Dramski tel. 697 122 857 

Za okazaną pomoc oraz ofiarność w imieniu członków 
OSP w Tworogu z góry serdecznie dziękujemy. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W naszej gminie tradycje pielgrzymkowe mają długą 
i bogatą historię. Głównymi celami wypraw pątników była 
zawsze Jasna Góra oraz Góra św. Anny. Jak było, a jak 
jest? Przeczytajcie w dziale „Kulturalnie”. 

Piszemy także o planach remontowych i sposobach na 
oszczędności.  Które drogi w pierwszej kolejności zostaną 
wyremontowane? Co robi nasza gmina, by wynegocjować 
dobrą ceną za energię elektryczną? Czytajcie dział 
„Na bieżąco”. 

W tym numerze „Pod lupę” bierzemy las i jego dary. 
Jesienne wyprawy mogą bowiem być nie tylko przyjemne,
ale również bogate w zbiory. Które grzyby zbierać i czy 
warto je jeść? Dowiecie się na str. 4.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚĆINNIE 
Hanna Blacha, Małgorzata Ziaja 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
BOROWIKI, MAŚLAKI, KURKI… 
MNIAM!  

Choć bywają niebezpieczne, nie brakuje ich 
sympatyków. Grzyby bowiem od niepamiętnych 
czasów cieszą nasze podniebienia. Grzybobranie 
natomiast to wspaniały pretekst do jesiennych, 
leśnych wypraw. Jak zbierać „owoce” leśnego runa,  
o czym pamiętać i czego się strzec? Oto kilka 
praktycznych rad, które przygotowaliśmy z pomocą 
Nadleśnictwa Brynek. 

Co zabrać do lasu?  

Kontakt z naturą wymaga od nas nie tylko określonego 
zachowania, ale również przygotowania. W lesie 
bezwzględnie należy zachować ciszę, hałas może 
spłoszyć zwierzynę, a nie tego chcemy. Nie wolno nam 
niszczyć roślin i pozostawiać po sobie śmieci. W lesie 
jesteśmy gośćmi, a to zobowiązuje. Planując grzybobranie 
powinniśmy ponadto pamiętać o kilku przydatnych 
przedmiotach. Po pierwsze atlas grzybów, bez którego 
obejść się mogą tylko prawdziwi znawcy. Po drugie nożyk, 
kosz wiklinowy, odpowiednie obuwie i termos z ciepłą 
herbatą. Coś jeszcze? Przyda się dobry wzrok. Grzyby  
bowiem lubią się przed nami chować.  

Rozsądne grzybobranie  

Istnieje ponad 80 tys. gatunków grzybów. Wśród nich 
śmiertelnie trujące. O pomyłkę nie jest trudno, a cena za 
nią może być bardzo wysoka… Jeżeli więc nie macie 
stuprocentowej pewności, że grzyb wam nie zaszkodzi, nie 
ryzykujcie. Zostawcie go. Pamiętajcie również, że nie 
należy niszczyć grzybów niejadalnych i trujących. Choć nie 
są przydatne człowiekowi, spełniają określoną funkcję  
w ekosystemie. Co zbierać? Od lipca do października  
w lasach bukowo-grabowych, a ostatnio coraz częściej  
w iglastych, można znaleźć cenionego za walory smakowe 
borowika szlachetnego (uwaga: bywa mylony  
z niejadalnym goryczakiem żółciowym!). Głównie w lasach 
liściastych natraficie na cenionego w przetwórstwie 
spożywczym borowika ceglastoporowego. 

W lasach iglastych oraz pod brzozami, dębami i bukami
występuje jadalny gołąbek zielonawy, natomiast na polach, 
łąkach i pastwiskach znajdziecie pieczarkę łąkową. Bardzo 
często do koszy grzybiarzy trafiają maślaki (maślak żółty 
i zwyczajny) oraz popularne podgrzybki i kozaki (koźlarz 
babka i czerwony). Do smacznych grzybów należy również 
zaliczyć kurkę (pieprznik jadalny) – nie mylić z trującą 
lisówką pomarańczową oraz czubajkę kanię (można 
pomylić z trującym muchomorem sromotnikowym).  

Wykręcać czy obcinać?  

To pytanie powraca jak bumerang. Odpowiedź brzmi: 
każdy sposób jest dobry, ale  stosowany z rozsądkiem. 
Większe grzyby można wyciąć, ale jak najniżej, 
odgarniając ściółkę i uważając, aby nie uszkodzić grzybni. 
Miejsce, w którym rósł grzyb należy starannie przykryć, 
żeby grzybnia nie wyschła. Pozostałość grzyba zgnije lub 
stanie się pokarmem ślimaków. Natomiast grzyby 
blaszkowe, takie jak kurka lepiej wykręcać, ponieważ 
łatwiej wtedy upewnić się do jakiego gatunku należy grzyb 
(robi się to oglądając m.in. podstawę trzonu). Zbiory należy 
wkładać do wiklinowego kosza (nigdy w foliowych workach 
czy plastikowych wiadrach), by uniknąć zaparzenia 
i wydzielania przez grzyby niebezpiecznych toksyn. 
W domu natomiast należy je rozłożyć w chłodnym 
i przewiewnym miejscu.  

Czy warto je jeść? 

Pokutuje przekonanie, że grzyby pozbawione są wartości 
odżywczych. Faktem jest, że składają się głównie z wody 
(70-90 procent), jednak zawierają również białka, cukry, 
sole mineralne, tłuszcze i witaminy (A, B1, B2, D, PP, C). 
Przykładowo, witamina B1 występuje w grzybach 
w ilościach podobnych do tych, występujących w zbożach. 
Mają także sporo żelaza, potasu, fosforu, wapnia, sodu, 
a wśród mikroelementów warto wymienić miedź, cynk, jod 
i mangan. Poniżej przepis z książki „Polska Biesiada”, 
która znajduje się na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu. Być może zainspiruje was do kulinarnych 
eksperymentów z grzybami w roli głównej.  

Składniki:  

• 6 dużych podłużnych ziemniaków 
• 60 dag grzybów 
• ½ kostki masła 
• sól, pieprz 
• natka pietruszki. 

 
Ziemniaki umyć, osuszyć, wstawić do piekarnika 
rozgrzanego do temperatury 180 stopni C, piec 30 min., 
pozostawić do wystygnięcia, przekroić wzdłuż, wydobyć 
miąższ, pozostawiając nienaruszoną ściankę. Drobno 
pokrojone grzyby usmażyć na maśle, połączyć 
z ziemniaczanym miąższem, wymieszać z posiekaną 
pietruszką, doprawić solą i pieprzem. Tak przygotowanym 
farszem napełnić ziemniaczane łódeczki i posypać natką. 
Zapiekać przez 15 min. W piekarniku o temp. 160 stopni C. 
Podawać z sałatką warzywną.   Foto. Pieprznik jadalny, znany jako kurka, to idealna baza np. do sosów.   



5 

 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

ŚWIĘTO LASU – NASZE ŚWIĘTO!  

24 września w Kaletach odbył się festyn rodzinny pod 
nazwą „Święto Lasu” organizowany w ramach działań 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”. Wśród celów festynu można 
wymienić prezentację gmin członkowskich, promocję 
lokalnej kultury, regionalnych potraw, obyczajów  
i dorobku artystycznego. A ponieważ Tworóg ma wiele 
do zaoferowania, nie mogło zabraknąć naszych 
reprezentantów.  

Foto. Tworożanie to profesjonaliści! Pomimo niesprzyjającej pogody dali 
popis swoich umiejętności i zasłużyli na brawa.     

Organizatorem i koordynatorem stoiska gminy Tworóg była 
Joanna Leksy. Towarzyszyli jej: z-ca wójta Gminy Tworóg, 
Klaudiusz Wieder oraz pracownik Urzędu Gminy – Milena 
Zębik. Dwoje uczniów z Zespołu Szkół Leśnych  
i Ekologicznych w Brynku (sygnaliści: Luiza Szatner  
i Gabriel Chlebowski) oraz wolontariusz Antoni Głuch. 
Potrawy inspirowane darami lasu przygotowała restauracja 
„Barć Dębowa” z Tworoga. Kucharz zaserwował 
aromatyczny gulasz z grzybami, karczek nadziewany 
dziczyzną, a na deser słodki miodownik. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się żywe zwierzęta. Tuż za 
stoiskiem pasły się bowiem beztroskie alpaki. Na scenie 
natomiast zaprezentował się zespół „Tworożanie” 
reprezentujący uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu i Gimnazjum w Brynku, który w ten sposób 
rozpoczął swój artystyczny sezon. Jak relacjonuje 
koordynator zespołu, Iwona Mazur, występ cieszył się 
dużym zainteresowaniem publiczności. Czekamy na 
dalsze występy! Stoisko brało udział w konkursie  
pt. „Najpiękniejsze stoisko wystawiennicze” i zajęło  
II miejsce. Gratulujemy! Dyplom osobiście odebrał wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

Dodatkowo naszą gminę promowała przedstawicielka 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu – Jolanta 
Warzecha. Prezentowane przez nią rękodzieło w dużej 
części powstało specjalnie z okazji „Święta Lasu”. Na 
stoisku znalazły się m.in. obrazy malowane na drewnie  
i pejzaże przedstawiające nasze rodzime lasy. Niezależnie 
prezentowało się Nadleśnictwo Brynek, które przygotowało 
m.in. loterię dla dzieci.  

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na stronach: 
 www.twg-kurier.pl i www.lesnakrainalgd.pl 

 

ZIELONA PRACOWNIA  

20 września w SP w Tworogu odbyło się uroczyste 
otwarcie Zielonej Pracowni, podczas którego gościliśmy 
przedstawicieli WFOŚiGW w Katowicach, na czele  
z Andrzejem Pilotem - Prezesem WFOŚiGW, oraz 
władze Gminy Tworóg.  

„Klasa przyjazna naturze” jest nowoczesnym 
multimedialnym centrum informacji przyrodniczej, dzięki 
któremu uczniowie w szybki i przede wszystkim 
interesujący sposób przyswoją wybrane zagadnienia  
z zakresu: ekologii, biologii, geografii, fizyki i chemii. 
Zakup nowoczesnego sprzętu (tablicy interaktywnej, 
laptopa, zestawu głośników) oraz atrakcyjnych dla 
uczniów pomocy dydaktycznych (zestawów 
doświadczalnych, okazów w pleksi, modeli organów 
ludzkich i roślinnych, mikroskopów etc.) pomoże 
nauczycielom nie tylko w realizacji wymagań podstawy 
programowej, ale przede wszystkim w budzeniu wśród 
dzieci zainteresowania światem, wszystkimi jego 
zagadkami, dobrodziejstwami oraz problemami.  

fot. wfosigw.katowice.pl  

Foto. Fotogaleria i informacja o projekcie znalazła się też na stronie: 
www.wfosigw.katowice.pl.  

fot. wfosigw.katowice.pl  

Z okazji tej uroczystości w szkole odbył się konkurs pt. 
„Leśny Skrzat”, którego celem było stworzenie figurki 
skrzata z darów jesieni. W konkursie oddano wiele prac 
spośród których uczniowie wybrali ich zdaniem 
najpiękniejsze. Laureatami konkursu zostali: Szymon 
Bal − klasa IIIc (I miejsce), Paulina Jaworek − klasa IIIc 
(II miejsce), Mateusz Grzesiek − klasa Vb (III miejsce), 
Emil Sionkowski − klasa IIIa (IV miejsce). 
 

                      Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
FUTBOLOWA NIEDZIELA 

18 września na boisku sportowym LKS „Iskra” 
Połomia rządził testosteron. Na trybunach mężczyźni  
i na murawie mężczyźni… W wersji żeńskiej na tym 
spotkaniu wystąpiła tylko piłka. Dokładnie piłka nożna. 
O nią właśnie toczył się bój. To ona stała się obiektem 
zainteresowania piłkarzy i publiki. Mecz pomiędzy 
zawodnikami „Iskry” a „Orłem” Bobrowniki,  pomimo 
mżawki i śliskiej murawy, okazał się emocjonujący  
i ciekawy. Zakończył się wynikiem 2:4 dla gości. 
Gospodarze jednak nie tracą ducha. Dla nich bowiem 
piłka nożna to coś więcej niż rywalizacja.  
To prawdziwy SZPAS!  

„Iskra” Połomia to kolejny klub sportowy z gminy Tworóg  
z długoletnimi tradycjami. Powstał w 1950 r. W zeszłym 
roku hucznie obchodzono jego 65-lecie istnienia. O historii 
„Iskry” przeczytacie w nr 86 „TWG Kuriera” (dostępny  
w zakładce „archiwum” na stronie www.twg-kurier.pl).  
W tej chwili w klubie jest zrzeszonych 27 zawodników  
z Połomii, Wojski i Wielowsi. Prezesem klubu jest Piotr 
Jonecko, vice-prezesem d/s sportowych – Edward 
Kaszuba, funkcję sekretarza pełni Adrian Kaszuba, zaś 
członkami zarządu są Marcin Żyta i Robert Pawłowski. 
Trenerem jest Sebastian Bujara.  

To co uderza, obserwując zawodników i kibiców,  
to nieskrywana pasja. Oni naprawdę to uwielbiają!  
Z powodzeniem mogliby uczyć dzieci i młodzież. Z tym 
jednak jest mały problem. – W małej miejscowości trudno 
uzbierać drużynę juniorów – przyznaje prezes, który 
dawniej był aktywnym piłkarzem. Choć kontuzje utrudniły 
mu dalszą grę, nie zrezygnował z piłki nożnej i od czterech 
kadencji udziela się w zarządzie. Jest też mocno 
przekonany, że sport powinien być stałą częścią życia. Nie 
traci więc nadziei, że kiedyś „Iskra” wzbogaci się o drużynę 
młodych. – Chętnych przyjmiemy z otwartymi ramionami – 
mówi.   

 

Boisko sportowe „Iskry” znajduje się pod lasem, przy 
drodze do Wojski. Przejeżdżając z pewnością zauważycie 
konstrukcję za bramkami. To powstające piłkołapy. 
Inwestycja będzie kontynuowana w tym roku, bo jak 
zaznacza prezes, funduszy nie ma dużo, dlatego wszelkie 
ulepszenia czy remonty są rozciągnięte w czasie.  

Zawodnicy „Iskry”: 

Łukasz Antoszków, Adrian Ciongwa, Ryszard Dutzki, Rafał 
Foit, Marcin Helisz, Tobiasz Janiga, Dawid Janoszka,
Dawid Jaworek, Karol Jaworek, Piotr Jonecko, Szymon 
Jonecko, Mateusz Kaleta, Adrian Kaszuba, Mariusz 
Kotyrba, Andrzej Lachowicz, Daniel Lebok, Paweł Magiera, 
Roland Morys, Marcin Okrzesik, Krystian Popielarz, Adrian 
Profus, Grzegorz Rduch, Tomasz Sceplik, Rafał Sobania, 
Józef Woldan, Mateusz Ziaja, Marcin Żyta.  

JEST DOBRZE, ALE BĘDZIE 
LEPIEJ 

Klub Sportowy „OLIMPIA” Boruszowice założono 
w 1929 r. Wojenna zawierucha nie pozostała bez 
wpływu na jego kondycję, jednak sportowe tradycje 
przetrwały i lata powojenne oferowały mieszkańcom 
Boruszowic-Hanuska aktywność w wielu dziedzinach 
sportu. Na przestrzeni dziesięcioleci w Boruszowicach 
obok klubu piłkarskiego mieściły się m.in. korty  
tenisowe, kręgielnia, sekcja tenisa stołowego, 
szachów i skata sportowego. Kryzys lat 80 odbił się 
negatywnie również na działalności klubu. 20.04.1989 
r. zawieszono działalność sekcji piłki nożnej. Klub 
reaktywowano w 2001 r. Jak się ma dzisiaj?  

„Olimpia” cieszy się opinią klubu dobrze rokującego. Choć 
warunki na boisku nie są wymarzone, sportowcy 
przykładają się do treningów i traktują je bardzo poważnie. 
Efektem jest m.in. uzyskany kilka lat temu awans do klasy 
A. – To niezaprzeczalny sukces – mówi skarbnik klubu 
Wojciech Mazur. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Piłkarze z Boruszowic nie ukrywają radości. Cieszą się, że 
prestiżowy mecz udało się połączyć ze szczytnym celem. 
Akcję charytatywną poprowadził Kuba Kurzela – spiker 
meczowy Ruchu Chorzów. 

Plany na przyszłość? – Nie wykluczamy powrotu do 
wielosekcyjnego charakteru klubu. Za wcześnie jednak, by 
mówić o konkretach. Póki co skupiamy się na bieżących 
sprawach – przyznaje Wojciech Mazur. Wielką bolączką 
„Olimpii” jest murawa boiska, której stan pozostawia wiele 
do życzenia. Rewitalizacja nie jest w tym przypadku 
marzeniem, tylko koniecznością. – Jej bieżące utrzymanie 
pozwala co prawda na prowadzenie treningów, ale na 
dłuższą metę to za mało – mówi Wojciech Mazur. Dotacje 
Urzędu Gminy i fundusze ze starostwa powiatowego są 
niewystarczające, by zaspokoić wszystkie potrzeby, 
dlatego zarząd (Piotr Paruzel – Prezes, Łukasz Ziob –
Wiceprezes, Skarbnik – Wojciech Mazur, Robert Mizerski 
– Sekretarz) aktywnie poszukuje sponsorów oraz 
pozyskuje środki zewnętrzne w ramach projektów 
i konkursów. Rewitalizacja murawy jest teraz ich celem 
numer jeden, nie licząc oczywiście planów sportowych. –
Moim sportowym marzeniem jest, by z „Olimpią” 
awansować do ligi okręgowej. Mimo, że jest to melodia 
przyszłości, uważam, że jest to realne marzenie –
stwierdza trener. Trzymamy więc kciuki i kibicujemy!  

Poniżej zdjęcie drużyny gotowej udowodnić, że w małej 
miejscowości można uprawiać futbol na wysokim 
poziomie.  

Jego zdaniem takie postępy są możliwe dzięki 
profesjonalnemu podejściu trenera Arkadiusza Kołtona – 
byłego zawodnika Szombierek Bytom. – Wraz z jego 
przybyciem zaczęły się dla nas dobre czasy. Morale 
drużyny mocno wzrosło, a poziom gry poszedł w górę – 
dodaje. Zespół w przerwie wakacyjnej został 
przebudowany. – Dołączyło kilku bardzo młodych, ale 
niesamowicie uzdolnionych chłopaków. Dla większości  
z nich gra w drużynie Olimpii Boruszowice to debiut w piłce 
seniorskiej – mówi trener. Drużyna ma też swoje ambicje. 
Chce zakończyć sezon zajmując miejsce w pierwszej 
szóstce. – Uważam, że stać nas na to. Pomimo bardzo 
młodej kadry, jest kilku bardzo dobrych, doświadczonych 
zawodników, potrafiących grać w piłkę na naprawdę 
wysokim poziomie – podkreśla Arkadiusz Kołton, który 
prowadzi drużynę nieprzerwanie od 5 lat. – Bardzo 
doceniam zaangażowanie kierownictwa. Uważam, że 
organizacyjnie nasz klub wyprzedza większość zespołów 
nawet z wyższych lig. Mankamentem jest to, że niestety 
stan boiska odbiega od przyjętych standardów – mówi. 
Przyznaje, że do pracy motywuje go przede wszystkim 
atmosfera panująca w klubie. Klub bowiem tworzą ludzie 
nie tylko o wspólnych pasjach, ale też wartościach. 
Zawodnicy z Boruszowic chętnie angażują się w akcje 
charytatywne. 28 września w ramach Pucharu Polski na 
stadionie w Boruszowicach Olimpia zmierzyła się  
z Ruchem Radzionków. Mecz połączono z akcją na rzecz 
chorej na neurofibromatozę tarnogórzanki – małej Zuzi 
Zajul. Kibice, którzy przyszli na mecz mogli wesprzeć 
rodzinę Zuzi kupując symboliczną cegiełkę.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
CZY JESTEŚMY PIELGRZYMAMI? 

W naszej gminie tradycje pielgrzymkowe mają długą  
i bogatą historię. Głównymi celami wypraw pątników 
była zawsze Jasna Góra oraz Góra św. Anny. Jak było, 
a jak jest? Przeczytajcie.  

JASNA GÓRA 
Sanktuarium na Jasnej Górze cieszy się pozycją jednego  
z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Polsce. 
Tradycje pielgrzymowania w to miejsce sięgają XIV w. Jan 
Długosz wśród pielgrzymów wymienia Czechów, 
Słowaków, Morawian, Prusów, Węgrów. Wiernych 
przyciągało przekonanie o dziejących się tu cudach 
łączonych z Cudownym Obrazem Matki Bożej. W XVII w. 
wykształciła się tradycja stałych pielgrzymek pieszych oraz 
powstały specjalne szlaki pątnicze. Mieszkańcy gminy 
Tworóg zawsze należeli do grupy wiernych regularnie 
pielgrzymujących na Jasną Górę. W księdze zgonów 
parafii Tworóg 4 września 1761 r. zapisano: Podczas 
powrotu z pielgrzymki z Claro-Monte (Jasnej Góry) Antonii 
Roessel syn browarnika Józefa z Tworoga, nagle 
zaniemógł i zmarł w Żyłce. Został pochowany w Tworogu 
blisko przedsionka kościoła – to najstarsza wzmianka  
o pielgrzymkach do Częstochowy z gminy Tworóg.  

Fryderyk Zgodzaj w książce „Dwa Rogi” wspomina  
o szlaku wiodącym od Pyskowic przez Połomię tzw. starą 
drogą do Tworoga. Pielgrzymi przechodzili obok uroczyska 
zwanego Zapadliskiem (obecnie ul. Polna). Potem 
zatrzymywali się przy kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej (ul. Młyńska), po czym ruszali w kierunku 
Potępy, a następnie przez Żyłkę wędrowali do Lublińca. 

Dziś jasnogórskie pielgrzymki kojarzą nam się głównie  
z dziękczynną Gliwicką Pieszą Pielgrzymką organizowaną 
co roku w sierpniu. Jej początki sięgają 1626 r. Wtedy to 
Gliwice były zagrożone przez duńskie wojska pod wodzą 
hrabiego Ernesta Von Mansfelda. Armia maszerując przez 
Śląsk zdobywała kolejne miasta. Gliwice nie chciały jednak 
do nich dołączyć. Mieszkańcy miasta modląc się złożyli 
ślubowanie, że jeżeli Matka Boska ich uratuje, to po 
wszystkie czasy będą pielgrzymować na Jasną Górę. 
Miasto oszczędzono, a dane słowo do dziś motywuje 
wiernych. Trasa biegnie od Gliwic przez Tworóg, gdzie 
pielgrzymi nocują korzystając z gościnności mieszkańców. 
W Tworogu do gliwickiej pielgrzymki dołączają wierni  
z Tarnowskich Gór i Toszka. Dalej wędrują wspólnie przez 
Koszęcin do Boronowa, skąd udają się do Częstochowy.  

Pisząc o pielgrzymkach na Jasną Górę nie możemy 
pominąć mieszkańców Boruszowic-Hanuska, którzy dzięki 
zaangażowaniu Korneli Sobel i Magdaleny Czierpki, 
tworzą i kultywują własne tradycje. W lipcu organizują 
pieszą pielgrzymkę, w tym roku odbyła się jej XVI edycja 
(obszerny materiał na ten temat znajdziecie w naszym 
elektronicznym archiwum – „TWG Kurier” nr 75 na stronie 
www.twg-kurier.pl). Natomiast w dniach 27-28 sierpnia 
55 osób wzięło udział w pielgrzymce rowerowej na Jasną 
Górę.  

  

Postój wraz z noclegiem mieli w zaprzyjaźnionych 
Konopiskach. Tamtejszy proboszcz –
ks. Sławomir Kaczmarek – jak zawsze przyjął ich 
z otwartymi ramionami. – To niezwykle życzliwy, pełen 
charyzmy i otwartości człowiek. Jesteśmy mu wdzięczni za 
wsparcie – mówi organizatorka, Kornelia Sobel. Grupa 
kobiet z Boruszowic-Hanuska udaje się także na rowerową 
pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Robią to już od 3 lat. Pani 
Kornelia ma nadzieję, że miejscowe inicjatywy wyjdą 
z próby czasu obronną ręką i nigdy nie zabraknie chętnych 
do wzięcia udziału w pielgrzymowaniu.  

GÓRA ŚW. ANNY  
Raczej nie znajdziecie w naszej gminie osób, które nigdy 
nie były na Górze św. Anny. To miejsce bowiem jest 
z nami związane od setek lat i do dziś pozostaje częstym 
celem pielgrzymek zarówno grupowych jak i prywatnych. 
Od  pięciu  wieków  pielgrzymi  z  różnych stron kraju 
klękają przed figurą Świętej Anny. Rozpoczęcie 
nabożeństw  kalwaryjskich  nastąpiło  14  września 1764 r.  
Od  tej  pory  tłum  wiernych  przyjeżdża  na uroczystość  
Podwyższenia  Krzyża  Świętego,  która odbywa  się  we  
wrześniu.  Parafianie  z  Tworoga należą do grona 
najwierniejszych pielgrzymów, którzy w tym roku udali się 
tam 221 raz. Najstarszy zapis potwierdzający, że 
mieszkańcy Tworoga pielgrzymowali na Górę św. Anny, 
pochodzi z kroniki parafialnej z XVIII w. Notatka autorstwa 
ks. Walentego Mateusza Hoschecka mówi: W niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego ranne odprawia się w Kotach 
,nieszpory zaś w Tworogu. Niewielu jednak ludzi 
przychodzi tego dnia z powodu pielgrzymek, które zwykło 
się urządzać do Częstochowy i na Górę św. Anny.  

W 2009 roku obchodzono 300 lat istnienia Kalwarii, której 
budowę zakończono 24 lipca 1709 r. Z „kopią” Jerozolimy 
wiąże się charakterystyczne nabożeństwo kalwaryjskie, 
wprowadzonemu po raz pierwszy w uroczystość 
Podwyższenia Krzyża świętego 14 września 1764 roku. 
Polega ono na obchodzeniu tras kalwaryjskich 
i nawiedzaniu kolejnych stacji Męki Pańskiej prowadzących 
od Wieczernika, poprzez Górę Oliwną, sądy 
Arcykapłanów, króla Heroda i Poncjusza Piłata, aż po 
szczyt Góry Golgoty. Pielgrzymi chętnie uczestniczą 
w takiej formie przeżywania Męki Pańskiej. Jednak tym, co 
przede wszystkim przyciąga na Górę św. Anny jest słynąca 
z łask figura św. Anny Samotrzeciej należąca do 
najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku.  

Piesza wędrówka była niezwykle ważnym wydarzeniem 
dla lokalnego społeczeństwa. Sama oprawa  pielgrzymki 
wiele już mówiła. Z tej okazji jeszcze na początku XX w. 
pięknie dekorowano furmanki, którymi jechały starsze 
kobiety i obowiązkowo orkiestra, czasami także dzieci –
Opowiadała mi o tym moja babcia – wspomina Kornelia 
Sobel z Boruszowic. Wędrówka trwała 2 dni z przerwą 
w Barucie przed Jemielnicą. Podobno w jednej z kronik 
Góry św. Anny znajduje się zapis dotyczący orkiestry 
z Tworoga, która miała się wyróżniać prężnością.  
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W latach 30. upowszechniły się podróże pociągiem. 
Pielgrzymi z Tworoga dojeżdżali pociągiem do 
Fosowskiego, gdzie przesiadali się do pociągu jadącego  
w kierunku Leśnicy. Z Leśnicy następnie wędrowali pieszo 
na Górę św. Anny. – Doskonale to pamiętam. 
Pielgrzymowałem jako członek orkiestry dętej od 1948 r. – 
miałem wówczas zaledwie 18 lat. Pielgrzymka zaczynała 
się zawsze nabożeństwem w kościele parafialnym  
w Tworogu. Biły dzwony, grała orkiestra i uroczystą 
procesją szliśmy na dworzec kolejowy – wspomina 
mieszkaniec Tworoga Bernard Żelosko. – Idąc od Leśnicy 
graliśmy na instrumentach. Dzięki temu marsz był żwawy  
i było weselej. Proszę spojrzeć – pan Żelosko sięga po 
zdjęcia pamiątkowe. – Ilu nas tu było! Ledwie mieścimy się 
na zdjęciu. A dziś? Na palcach jednej ręki można policzyć 
– mówi nie kryjąc żalu. Pielgrzymi nocowali w prywatnych 
kwaterach (Dom Pielgrzyma zaczęto budować w 1929 r.). 
Pielgrzymka zaczynała się w czwartek, a kończyła  
w niedzielę. Kiedy pielgrzymi wysiadali z pociągu na stacji 
kolejowej w Tworogu, czekali już na nich pozostali 
mieszkańcy z zapalonymi świeczkami. Wspólnie 
maszerowali główna ulicą (z grającą orkiestrą) a następnie 
trzykrotnie obchodzili kościół. Obchody kończyły się 
błogosławieństwem. 

Z czasem upowszechniło się podróżowanie autokarami, 
którymi pielgrzymi docierali bezpośrednio na Górę św. 
Anny. Jak zaznacza nasz rozmówca, każda pielgrzymka 
miała swojego przewodnika. – Pamiętam Wilhelma 
Kozioła, potem przewodniczył Paweł Król, a następnie 
Paweł Swoboda, Rudolf Kulik, a obecnie Alfred Wocławek 
– wymienia. Ten ostatni rolę przewodnika pełni już ponad 
20 lat!  

 – W tym roku było nas ponad 30. Podobnie w minionych 
latach. To fakt, że ubywa pielgrzymów – mówi pan 
Wocławek. Być może ma to związek z posiadaniem 
samochodów. Wielu mieszkańców Tworoga i okolic 
podróżuje indywidualnie i nie korzysta z noclegu w Domu 
Pielgrzyma. Choć tradycje masowych pielgrzymek zaczęły 
słabnąć, wspomniane sanktuaria nadal pełnią w naszej 
kulturze ogromną rolę.  

We wrześniu znów wielu z nas brało udział obchodach 
kalwaryjskich (Odpust Podwyższenia Krzyża Św.),
a 2 października w Pielgrzymce Hodowców Gołębi 
I Drobnego Inwentarza. 

INNE SZLAKI PĄTNICZE 

Wójt Eugeniusz Gwóźdź z bratem ks. Pawłem Gwoździem 
na szlaku jakubowym w Hiszpanii znaleźli się w sierpniu 
tego roku. Trasa od miejscowości Sarria  do Santiago de 
Compostela liczyła 120 km, pokonanie jej zajęło 5 dni. –
Dla mnie indywidualna pielgrzymka to okazja do zrobienia 
rachunku sumienia, pobycia z samym sobą – taka kuracja 
dla duszy. Mimo fizycznego zmęczenia, wróciłem 
zrelaksowany – relacjonuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

– Sądzę, że pielgrzymki to ważny dla nas wszystkich 
temat. Marzy mi się wręcz wydanie książki w całości 
poświęconej tej tematyce z wykorzystaniem archiwalnych 
zdjęć naszych mieszkańców i z ich wspomnieniami. Byłaby 
to kolejna z cyklu publikacja dotycząca lokalnej historii 
i kultury (wydano już m.in. album  „Gmina Tworóg 
dawniej”) – mówi wójt.   
 

Foto. Zdjęcie wykonano podczas jednej z pielgrzymek na Górę św. 
Anny – w trakcie odpoczynku. Udostępnił nam je pan Żelosko  

(na zdjęciu w drugim rzędzie pośrodku). Poniżej zdjęcie z połowy lat 
50. XX w. wykonane na Górze św. Anny, które dowodzi jak licznie 

uczęszczano w to miejsce.  
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Innym przykładem pielgrzymkowej aktywności jest nasza 
Mniejszość Niemiecka, która udała się na pielgrzymkę do 
Czech.  

– 17 września członkowie DFK-Tworóg uczestniczyli  
w XXI Pielgrzymce Narodów do Sanktuarium MB 
Wspomożenia Wiernych w Zlatych Horach. W pielgrzymce 
tradycyjnie biorą udział wierni z Czech, Polski i Niemiec,  
a Eucharystia prowadzona jest w 3-ch językach – 
relacjonuje Bertold Kubitza. 

Zachęcamy do lektury archiwalnego wydania  
„TWG Kuriera” (nr 31 www.twg-kurier.pl). Znajduje się  
w nim rozmowa z  Józefem  Jendrusch, który opowiedział 
nam o kształcie współczesnych pielgrzymek, w których 
osobiście brał udział.  

Z kolei na naszej stronie www.twg-kurier.pl znajdziecie 
kilka zdjęć archiwalnych oraz fotografie z tegorocznej 
pielgrzymki hodowców gołębi pocztowych.  

 SETNE URODZINY! 

5 października mieszkaniec naszej gminy – Wilhelm 
Kwaśniok obchodził setne urodziny! Z tej okazji  
7 października wójt Eugeniusz Gwóźdź odwiedził jubilata, 
by złożyć mu osobiście życzenia. Na ręce pana Wilhelma 
złożono także kwiaty oraz upominki.  

Szanownemu Jubilatowi 

Wilhelmowi Kwaśniok 

z okazji 100 rocznicy urodzin 

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość 
Radości, by uśmiech nie znikał z Pana twarzy 

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia 
Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu 

Pomyślności i zdrowia, by cieszyć się życiem 
Uciechy z życia, by odnaleźć szczęście… 

Życzy Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź 

                                                                                                                     

Foto. Tegoroczna pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej do Sanktuarium 
MB Wspomożenia Wiernych w Zlatych Horach. 

Gotowa kapliczka ponownie została powieszona na tym
samym drzewie. Nam pozostaje podziękować 
mieszkańcom naszej gminy za wrażliwość
i zainteresowanie lokalnym dziedzictwem kulturowym. 
Prosimy też was drodzy Czytelnicy o wszelkie informacje 
dotyczące tego tematu.  Jeżeli wiecie coś więcej na temat 
opisanej kapliczki lub znacie historie innych, piszcie do nas 
lub dzwońcie.  

twgkurier@poczta.fm 

tel. 450 81 34, 512 950 842 

 

KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE 

Idąc na spacer ul. Słowackiego w Tworogu dotrzemy do 
lasu. Leśnym traktem możemy dojść do Nowej Wsi 
Tworoskie, Hanuska i Brynka. Dokładnie na skrzyżowaniu 
dróg wiodących do kilku sołectw przed wieloma laty doszło 
do wypadku. Pewien chłop (niestety nie udało nam się 
ustalić nazwiska osoby i daty zdarzenia) idący z kosą 
postanowił pod drzewami przeczekać burzę. Niefortunna 
decyzja skończyła się dla niego tragicznie. Chłop został 
śmiertelnie trafiony piorunem…   

Zdarzenie upamiętnia wisząca na drzewie niepozorna 
kapliczka. Mieszkanka naszej gminy, Karina Szygulla już 
jako dziecko spacerujące z dziadkiem w tych okolicach, 
zatrzymywała się przy kapliczce. Dziś mija ją jadąc do 
pracy w kierunku Brynka. – Zauważyłam, że kapliczka jest 
w fatalnym stanie. Pomyślałam, że należy ją 
odrestaurować. O pomoc poprosiłam Maję i Piotra Kandzia 
oraz Jolantę Warzechę. Zgodzili się – mówi 
z wdzięcznością pani Karina. Pan Piotr wykonał nowy 
daszek kapliczki, jego żona dekorację z kwiatów, 
a plastyczka zajęła się obrazem. Ku zdziwieniu wszystkich, 
pod obrazem umieszczonym na drewnie, odnaleziono 
oryginalny malunek przedstawiający Matkę Boską. 
Wizerunek odświeżono i odmalowano. Efekt możecie 
zobaczyć poniżej.   
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MALOWANA JESIEŃ 

Tak wyglądają zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu. We wrześniu i październiku 
dominowały inspiracje kolorami jesieni. Cieszymy się, że 
zainteresowanych pędzlami przybywa, zaś stali bywalcy 
robią imponujące postępy. Tak trzymać!  

 

W spotkaniu w Tworogu uczestniczyli uczniowie klas VI SP 
w Tworogu i gimnazjaliści z Brynka. To dla nich pisarka 
przeczytała fragment książki „Igor” traktującej o chłopcu 
z dysleksją oraz wyjaśniała, dlaczego sięgnęła po ten 
temat. Młodzież zaś otrzymała potrzebną lekcję empatii, 
tolerancji, wyrozumiałości i otwartości… Proza Barbary 
Ciwoniuk to proste, szczere i prawdziwie opowiedziane 
historie, które otwierają nam oczy, pomagają zrozumieć, 
uczą akceptacji i walczą ze stereotypami. – Bardzo dobrze 
się je czyta – zapewnia bibliotekarka, Renata Kościelny. –
Zdecydowana większość książek autorstwa Barbary 
Ciwoniuk znajduje się w naszej bibliotece. Gorąco 
zachęcam do przeczytania – dodaje.   

Powieść „Igor” wydana w 2005 r. została nominowana 
przez Polską Sekcję IBBY do programu „Outstanding 
Books for Young People with disabilities 2007”. 
W kolejnych latach wydano m.in. „Rokko”, „Ania”, 
„Wakacje z gangsterem” czy „Ten gruby”. 

 . 

Powyżej na zdjęciu skupiona i uzdolniona 11-letnia Natalia 
Poloczek – w tle jej dzieło jesienne brzozy. Obok zaś 
Oliwia Kaszuba, która wymownie ocenia pracę koleżanki. 

Przedszkolaki również są mile widziane na warsztatach. 
Prowadząca zajęcia – Jolanta Warzecha nie ukrywa,  
że czuje dumę widząc swoich podopiecznych z pędzlami. 

POZNAJĄC IGORA 

Dysleksja z definicji to zaburzenie manifestujące się 
trudnościami w nauce czytania i pisania. A w praktyce? 
Często błędnie sądzimy, że to forma usprawiedliwiania 
czyjegoś lenistwa i nieuctwa. To krzywdząca  
i niesprawiedliwa opinia pogłębiająca i tak zaniżoną 
  

samoocenę tych, którzy na co dzień zmagają się 
z problemem. Ten trudny temat poruszyła w swojej prozie 
Barbara Ciwoniuk, która 4 października była gościem 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu. W swoich 
książkach pisarka porusza problemy bliskie młodzieży. 
Pisze o ogromnej roli przyjaźni, potrzebie szczerości 
i bliskości, pierwszych uczuciach, konieczności szukania 
własnej drogi, ale tez o trudnościach, w obliczu których 
młody człowiek  czuje się często bezbronny.  
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GRAFIK ZAJĘĆ STAŁYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 
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KURIER NA BIEŻĄCO 

Gala odbyła się drugiego dnia targów – 30 września. 
Statuetkę Orła Polskiego Samorządu wręczono na ręce 
wójta Eugeniusza Gwoździa decyzją Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Pod uwagę 
brano różne aspekty działalności gminy. – Stabilność 
finansową gminy, cechy mówiące o przedsiębiorczym 
charakterze samorządu, nowatorskie rozwiązania, ilość 
pozyskanych środków zewnętrznych. To tylko niektóre 
elementy brane pod uwagę przy ocenie gminy Tworóg – 
wymienia wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Cieszy nas to 
wyróżnienie i motywuje do dalszej pracy. Z całą pewnością 
nie popadamy w pychę. Będziemy działać dalej – obiecuje.  

DROGOWE MODERNIZACJE 

Czy powstanie harmonogram modernizacji dróg 
gminnych? Na ten temat dyskutowali radni  
3 października podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetowej, Komisji Komunalnej, 
 

ORZEŁ POLSKIEGO 
SAMORZĄDU 

Gmina Tworóg należy do samorządów świadomie 
podnoszących standardy obsługi i jakość życia 
mieszkańców. Pojawiające się możliwości rozwoju są 
maksymalnie wykorzystywane, przez co nasza pozycja 
w regionie wzrasta, zaś sama gmina zaczyna być 
postrzegana jako silna marka. Dowodem tego niech 
będą targi Polish Brands Expo w Warszawie, którym 
towarzyszyła Wielka Gala Sylwetki i Marki Polskiej 
Gospodarki 2016 – gmina Tworóg znalazła się w gronie 
laureatów.  

Komisji Rozwoju Inwentaryzacji i Rolnictwa, Komisji 
ds. Społecznych i Komisji Statutowej Rady Gminy 
Tworóg. 

Urzędnicy przeprowadzili analizę stanu technicznego 
nawierzchni dróg gminnych. Wynika z niej, że pomimo 
wielu inwestycji drogowych już przeprowadzonych, 
potrzeby w tym zakresie nadal występują. Aby 
kontynuować politykę poprawy stanu dróg, przygotowano 
plan przebudowy dróg gminnych. Radni zrezygnowali 
jednak z ustalania kolejności remontów z uwagi na różne 
źródła finansowania. Nie wszystkie drogi można wykonać 
z tych samych środków. Ustalenie kolejności mogłoby 
w praktyce blokować niektóre możliwości. – Nie wiemy,
które wnioski przejdą, ani kiedy otrzymamy odpowiedź. 
W tej materii musimy sobie zostawić pole manewru –
tłumaczy wójt, który przychylił się do decyzji radnych.  

Radni wskazali jednak kilka dróg, które należy traktować 
priorytetowo. Należą do nich: ul. Nowy Świat 
w Boruszowicach, ul. Wierzbowa w Tworogu, ul. Polna 
w Kotach, ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach (złożono 
już wniosek na dofinansowanie remontu), ul. Brusiecka 
w Mikołesce, ul. Piaskowa w Nowej Wsi Tworoskiej 
i ul. Mieszka I w Boruszowicach. Wójt nie ukrywa, że liczy 
na fundusze z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zasilenie budżetu środkami zewnętrznymi jest 
elementem koniecznym do sprawnego przeprowadzenia 
remontów (bez konieczności etapowania poszczególnych 
zadań). 

POLITYKA GRUPOWEGO 
ZAKUPU ENERGII  

Sposób na skuteczne oszczędzanie? Nie ma jednego, 
złotego środka. Faktem natomiast jest, że niektóre 
decyzje mogą wpływać negatywnie, a inne kojąco na 
nasze fundusze. W samorządach jest dokładnie tak 
samo. Wypracowane oszczędności mogą się okazać 
bardzo pomocne i wykorzystane np. na remonty dróg, 
czy bieżące wydatki bez konieczności nadwyrężania 
budżetu. Dlaczego o tym piszemy? Bo gmina Tworóg 
potrafi to robić. W jaki sposób?  

Od 2012 r. należymy do grupy gmin, które w imię 
oszczędności postanowiły wspólnie zamawiać energię 
elektryczną. Wielkość zamówienia dała nam niezwykle 
skuteczny argument negocjacyjny. Osiągnięta w wyniku 
rozmów cena rzeczywiście była dla wszystkich gmin 
należących do grupy zakupowej atrakcyjna, co 
w konsekwencji przełożyło się na realne oszczędności.  –
Starania  uwieńczone zostały sukcesem. W pierwszym 
przetargu na zakup energii elektrycznej wzięło udział 
14 gmin. W latach 2012-2016 przeprowadzono trzy 
postępowania, które objęły okres 5 lat. O atrakcyjności 
wyników grupy, świadczy to, że obecnie w grupie 
zakupowej znajduje się 17 Gmin – informuje Jacek Walski. 

 

Foto. Plebiscyt, w którym zdobyliśmy statuetkę jest realizowany w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka 

Roku już od kilkunastu lat. Patronat nad tym konkursem sprawują m.in. 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, a organizatorami są Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 

Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Galę 
poprowadzili Piotr Gąsowski i Dorota Gardias. 

fot. Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. 
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MARCINKI W WOJSCE 

Jak co roku zapraszamy na obchody  

Dnia św. Marcina w Wojsce. 

11 listopada 

godz. 15 

Szczegóły wkrótce! 

PODNIEBNE SPOTKANIE  
W SZKOLE W WOJSCE 

W Szkole Podstawowej w Wojsce od dłuższego czasu 
prowadzony jest cykl spotkań z ciekawymi i sławnymi 
ludźmi. Placówkę odwiedzili już m.in.: Maria Ożga oraz 
Ewa Chotomska. Kolejne spotkanie w ramach tego 
cyklu miało miejsce 27 września 2016 r., szkołę 
odwiedziła wówczas osoba zamieszkująca naszą małą 
ojczyznę. 

Gościem był mieszkaniec Połomii – Radosław Paś – lotnik, 
uczący się pilotażu śmigłowców w Państwowej Wyższej 
Szkole w Chełmie. Na zdjęciu poniżej z uśmiechniętymi 
uczniami podstawówki w Wojsce. 
 

Podczas spotkania, pan Radosław niezwykle interesująco 
opowiadał o helikopterach, śmigłowcach, samolotach, 
które są jego pasją, odwiecznym marzeniem i przyszłym 
zawodem. Uczniowie zapoznali się z budową śmigłowców, 
dowiedzieć się dlaczego latają, a także zobaczyć filmiki 
podczas których pan Paś pierwszy raz siadał za sterami 
helikoptera. Podczas spotkania padało mnóstwo pytań ze 
strony uczniów, którzy zafascynowani byli opowieścią 
o podniebnych lotach i przygodach, które mogą spotkać 
człowieka wysoko w chmurach… Panu Radosławowi
życzymy dużo dobrego, wysokich i szczęśliwych lotów
i zapraszamy znów do Szkoły w Wojsce! 

Hanna Blacha  
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
INFORMUJE 

Urząd Stanu Cywilnego w Tworogu prosi pary,  
które w 1966 r. wstąpiły w związek małżeński o 
wypisanie dołączonego do gazety wniosku (dostępny 
także w USC)  
i złożenie go w USC osobiście lub za pośrednictwem 
poczty. 

Ponadto małżeństwa, które w 2017 r. będą obchodzić 
jubileusz 60. i 65 lat związku małżeńskiego proszone  
są o zgłoszenie się osobiście lub telefonicznie w 
Urzędzie. 

Urząd Gminy Tworóg 
ul. Zamkowa 16, 
42-690 Tworóg, 

tel. (32) 285-74-93, 
gmina@tworog.pl 

Wyrazy głębokiego współczucia 

oraz szczere słowa wsparcia i otuchy 

dla 

Prezesa Banku Spółdzielczego w Tworogu 

Pani Kazimiery Huniak 

z powodu śmierci  

męża 

składają 

władze Gminy Tworóg 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Tworóg 

 

 

Efekty ekonomiczne wprowadzonych zmian za okres 5 lat 
wynoszą w obszarze oświetlenia przestrzeni publicznej 
ponad 3.847 tys. zł! Zgodnie z analizami oszczędności  
w 2017 r. dla gminy Tworóg wyniosą 70 293,62 zł.  
To znacząca kwota, którą gdyby nie przedsiębiorcze 
podejście gmin, „utopilibyśmy” w rachunkach. – 
Porozumienie międzygminne i składanie zbiorowego 
zamówienia sprawdziło się. Będziemy podpisywać umowę 
na kolejne lata – informuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
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R            E            K            L            A            M            A 
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Foto. Gmina Tworóg zajęła II miejsce w konkursie pt. „Najpiękniejsze 
stoisko wystawiennicze” organizowanym podczas „Święta Lasu”.  
Poza nagrodzonym stoiskiem Gminy Tworóg prezentowało się 

Nadleśnictwo Brynek oraz rękodzielnicy.   

Foto. Piotr Kandzia wiesza odrestaurowaną kapliczkę na miejscu 
przeznaczenia. Gdzie się znajduje i co upamiętnia?  

O tym w dziale „Kulturalnie”. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Szlakiem jakubowym i nie tylko. Gdzie jeszcze pielgrzymują 
mieszkańcy gminy Tworóg? Czytaj w dziale Kulturalnie. 


