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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

 

 

DZIKI W NATARCIU 

– Znowu mnie odwiedziły – rolnik  
z rezygnacją wskazuje do niedawna 
zieloną i równą murawę. Teraz część 
trawnika przypomina pobojowisko,  
a przekopana ziemia nie pozostawia 
złudzeń. W nocy były tu dziki.  
Na ul. Braci Wolko w Boruszowicach 
są częstymi gośćmi. Przychodzą, bo 
im smakuje… 

O nieproszonych gościach 
przeczytacie na str. 4.  

COVID-19 W TWOROGU 

Październik okazał się wyjątkowo 
trudny dla gminy Tworóg. W związku 
z pojawieniem się ogniska 
koronawirusa w Szkole Podstawowej 
w Tworogu władze samorządowe 
musiały podjąć zdecydowane kroki  
w celu wyhamowania zakażeń. 

Podsumowanie miesiąca – str. 12.   

STRACH NA MIARĘ 
NASZYCH CZASÓW! 

Dzieci boją się ciemności, czarownic, 
duchów i tego Pana co się ostatnio 
zataczał na chodniku. A my dorośli 
czego się boimy? Na to pytanie, jak 
zawsze dowcipnie, i przewrotnie, 
próbuje odpowiedzieć Monika 
Pudykiewicz w kolejnym felietonie.  

Ten „rozweselacz” znajdziecie  
na str. 8.  
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DZIKI W NATARCIU  

– Znowu mnie odwiedziły – rolnik z rezygnacją 
wskazuje do niedawna zieloną i równą murawę. Teraz 
część trawnika przypomina pobojowisko,  
a przekopana ziemia nie pozostawia złudzeń. W nocy 
były tu dziki. Na ul. Braci Wolko w Boruszowicach są 
częstymi gośćmi. Przychodzą, bo im smakuje…  

Mieszkaniec wsi uprawia tu swoje warzywa. Dziki częstują 
się dyniami, burakami i innymi przysmakami. Teren nie jest 
ogrodzony, więc zwierzęta bez żadnych przeszkód 
podchodzą bardzo blisko domu. Nie czują zagrożenia,  
a łatwość zdobycia pokarmu skutkuje częstymi powrotami  
i to całymi stadami. – Darmową stołówkę sobie znalazły! 
Człowiekowi odechciewa się wszystkiego! – pomstuje 
właściciel zdewastowanej ziemi, Piotr Zientek. – I kto mi 
zapłaci za szkody? – pyta. No właśnie. Czy rolnikowi 
należy się odszkodowanie? Do kogo powinien się zwrócić?  

Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez dzikie zwierzęta reguluje ustawa z dnia  
13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Zgłoszenie 
szkody łowieckiej, zależnie od tego kto prowadzi 
gospodarkę łowiecką na terenie obwodu łowieckiego, 
można kierować pisemnie do PGL LP Nadleśnictwo 
Brynek, w przypadku jeżeli szkoda łowiecka wystąpiła na 
terenie obwodów łowieckich w zarządzie Nadleśnictwa 
Brynek wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny 
„Tworóg”,  ewentualnie elektronicznie na adres: 
brynek@katowice.lasy.gov.pl (dla ułatwiania wniosek 
jest udostępniony na stronie internetowej 
brynek.katowice.lasy.gov.pl/lowiectwo). Natomiast 
szkody w pozostałych obwodach – dzierżawionych przez 
Koła Łowieckie – należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio 
na adresy Dzierżawców (adresy można zdobyć 
kontaktując się z Zarządem Okręgowym Polskiego 
Związku Łowieckiego w Katowicach, tel. 32 220 38 35).  
W praktyce jednak właściciele ogrodów uprawnych czy 
ozdobnych mają spore trudności z wyegzekwowaniem 
odszkodowania. Największą szansę na zdobycie 
rekompensaty mają właściciele gruntów  typowo rolnych. 

Mówiąc wprost, w świetle obowiązujących przepisów 
za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w ogrodach 
właściwie nikt nie ponosi odpowiedzialności. Teren przy 
zabudowaniach wyłączony jest bowiem z obwodu 
łowieckiego. Koła łowieckie nie funkcjonują w miastach 
i wsiach. Myśliwi nie mogą w tym miejscu prowadzić 
jakiejkolwiek gospodarki łowieckiej. Zwierzyna dzika zaś 
jest dobrem ogólnonarodowym i należy do Skarbu 
Państwa. Mogłoby się wydawać, że Skarb Państwa – jako 
właściciel dzikich zwierząt – odpowiada za wszelkie 
zdarzenia z ich udziałem. Tak jednak nie jest. 
W przypadku właścicieli zdewastowanych ogrodów można 
co prawda próbować wyegzekwować w Urzędzie 
Marszałkowskim, jednak i tu priorytetowo traktowani są 
właściciele gruntów rolnych.  

Właścicielom ogrodów najczęściej pozostaje 
zabezpieczenie własności na własny rachunek. 
Najskuteczniejszym sposobem jest solidne ogrodzenie. 
Wykonanie go to jednak spory koszt. Do tańszych 
sposobów należy montaż elektrycznego pastucha oraz 
środki chemiczne. Niektóre z nich imitują zapach ludzkiego 
potu, albo drapieżników, np. wilków. Prócz środków 
zapachowych na rynku dostępne są preparaty biologiczne 
z odstraszającą kompozycją smakową, które zjedzone 
przez dziki powodują u nich podrażnienie śluzówki jamy 
gębowej. Dziki zapamiętują nieprzyjemny stan i zrażają się 
do tego miejsca. Niektórzy zalecają dodatkowo 
rozwieszenie odblaskowych wstążek, czy ludzkich włosów. 

W 2000 r. w Polsce było ok. 118 tys. dzików, w 2017 r. ich 
liczebność wzrosła do 214 tys. (dane GUS). – Niestety 
głównym powodem wzrostu populacji dzików, mimo 
nieustannego intensywnego pozyskiwania przez 
myśliwych, są anormalne warunki pogodowe (brak 
śnieżnych, mroźnych zim redukujących w sposób 
naturalny zwierzęta), czy coraz lepiej prowadzona na 
gruntach rolnych gospodarka rolna – wysokowydajne 
uprawy rolne (tj. dużo pokarmu dla zwierząt), szczególny
wpływ na dziki mają wysokoprodukcyjne oraz 
wielkopowierzchniowe uprawy kukurydzy – mówi Paweł 
Kaleta, specjalista SL ds. urządzania lasu i gospodarki 
łowieckiej w Nadleśnictwie Brynek. Wzrost populacji tych 
zwierząt znajduje swoje odzwierciedlenie w większej ilości 
kolizji drogowych z ich udziałem, a także wzrostem szkód 
łowieckich, a co za tym idzie wypłacanych odszkodowań. 
Pod koniec września sejmik województwa Śląskiego 
zgodził się na odstrzał redukcyjny 600 dzików w powiatach 
będzińskim, zawierciańskim, tarnogórskim i myszkowskim. 
– Od kilku ostatnich lat dzik jest bardzo mocno 
pozyskiwany przez myśliwych. Dosłownie gatunek ten jest 
redukowany. Po części powodem jest spora ilość szkód od 
dzików w uprawach i płodach rolnych, a decydującym 
powodem jest występująca w kraju choroba ASF, 
śmiertelna zarówno dla dzików jak i trzody chlewnej (dla 
ludzi nie ma zagrożenia). Służby weterynaryjne pilotujące 
zagadnienie obrały kierunek redukcji populacji do 1 szt. na 
1000 ha. Wszystkie obwody łowieckie województwa 
śląskiego otrzymały dyspozycje odstrzałów sanitarnych 
dzika, trwa już nawet II tura zadania – informuje Paweł 
Kaleta.  

Foto. Piotr Zientek pokazuje swój ogród po odwiedzinach stada dzików.  
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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
ODRESTAUROWAŁ KRZYŻE  

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. zarządza 
cmentarzami komunalnymi w Tworogu przy  
ul. Kochanowskiego i w Boruszowicach przy  
ul. Kaletańskiej. Prowadzi księgi cmentarne i ewidencję 
zmarłych oraz dba o zachowanie porządku i estetykę 
cmentarzy, które stanowią miejsce pamięci o naszych 
najbliższych. 

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu 
komunalnym w Tworogu zakończono prace remontowe 
cmentarnego krzyża (zdjęcie obok).  

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zdemontowali 
stary krzyż, który ze względu na stan nie nadawał się do 
ponownego użytku i zdjęli z niego figurę Jezusa. Figurę 
poddano renowacji. Odnowiono również fundament  
i wykonano nowy krzyż z drzewa modrzewiowego, który 
zamontowano 26 października. 

Foto. Nowy krzyż jest wierną kopią starego.  

R            E            K            L            A            M            A 

Napis pod krzyżem głosi:  
Cześć pamięci  

zmarłym poległym i zaginionym 
Znanym i nieznanym mieszkańcom  

Boruszowic-Hanuska 
1 XI 1983 r. 

Latem natomiast odświeżono krzyż cmentarny  
w Boruszowicach. Postument został odrestaurowany, 
odnowiono złoty napis pod krzyżem, a wokół położono 
kostkę granitową. Powyżej jego zdjęcie.  
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PORTRECISTKA Z NOWEJ WSI 
TWOROSKIEJ I PAPIESKA 
KOLEKCJA  

Sonia Rekus, portrecistka z naszej gminy po raz 
kolejny pokazała próbkę swojego talentu. Tym razem 
zaprezentowała rysunki przedstawiające Jana Pawła II. 
Otwarcie wystawy jej pracy miało miejsce  
11 października w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy z okazji 
XX Dnia Papieskiego. 

Portrecistka bardzo starannie dobiera bohaterów swoich 
prac. Rysuje tych, którzy mają wpływ na tłumy. To zawsze 
silne osobowości, charyzmatyczne postacie.  

A jak to się stało, że rysunki artystki z Nowej Wsi 
Tworoskiej trafiły do strzybnickiego kościoła? – Moi rodzice 
śpiewają w przykościelnym chórze Angelus. To za ich 
pośrednictwem nawiązałam kontakt z proboszczem.
Przyjął moją propozycję bardzo życzliwie i zadbał o 
oprawę wystawy, która w moim przekonaniu robi wrażenie
– mówi Sonia Rekus. To pierwsza jej wystawa o tematyce 
religijnej. Do tej pory mogliśmy zobaczyć sporą kolekcję 
portretów przedstawiających artystów estradowych 
(m.in. Prince’a, George’a Michaela, Freddiego 
Mercury’ego, Amy, Winehouse, Marilyn Monroe). Były 
wystawione rok temu w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tworogu. W styczniu natomiast rysunki stylizowane na 
lata 40. minionego wieku wzbogaciły uroczystość 
upamiętniającą 75-lecie Tragedii Górnośląskiej.    – Każda 
wystawa jest dużym przeżyciem. Cieszę się, że portrety 
papieża udało się pokazać. Wiem też z relacji znajomych, 
że wystawa wzbudziła zainteresowanie mieszkańców. 
Wiele osób podchodziło i oglądało portrety – mówi.  

MAKRAMY CZYLI MIŁOŚĆ́  
OD PIERWSZEGO... SPLOTU 

Niektórzy, prawdopodobnie pierwszy raz w życiu słyszą to 
słowo. Ale już wyjaśniamy. Makrama to sztuka wiązania 
sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka. I to chyba 
jest najbardziej fascynujące, że za pomocą tylko rąk 
i sznurka można tworzyć przepiękne ozdoby. Kto pamięta 
lata 80-te i kwietniki ze sznurka, które były absolutnym 
must have w salonie, przedpokoju czy na balkonie? 
Obecnie makrama powróciła do łask i to w wielkim stylu. 
Makramowe warsztaty to nowość w tegorocznym grafiku 
GOK-u.   

– Papież Jan Paweł II to niesłabnący autorytet. Dzięki 
niemu m.in. młode pokolenie, w tym również moje, zna 
swoje wartości i potrafi szanować samych siebie i innych. 
Jubileusz jego urodzin zainspirował mnie do stworzenie 
pierwszego portretu, potem powstały kolejne. Gdy miałam 
już małą kolekcja stwierdziłam, że warto przedstawić ją 
szerszemu gronu. Niestety wystawa z okazji stulecia 
urodzin papieża Polaka z powodu obostrzeń związanych  
z pandemią była niemożliwa do zorganizowania.  
Po rozmowie z proboszczem parafii w Strzybnicy 
doszliśmy do wniosku, że dobrą okazją do pokazania 
portretów będzie XX Dzień Papieski – mówi artystka.  
W efekcie 10 portretów inspirowanych zdjęciami Karola 
Wojtyły ustawiono na stopniu komunijnym, tak by każdy 
odwiedzający kościół mógł zobaczyć prace. Wszystkie 
wykonano ołówkiem, to ulubione narzędzie artystyczne 
pani Soni.  

Foto. Jeden z wystawowych portretów Jana Pawła II.  

Foto. Sonia Rekus obok swoich prac. Szerzej na temat  portrecistki 
pisaliśmy w styczniowym wydaniu (nr 134, do pobrania na stronie 

www.twg-kurier.pl).  
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Sztuka wyplatania fantazyjnych splotów znana była już  
w starożytności, stosowano ją głównie do zdobienia 
królewskich szat. Obecnie wykorzystywana jest do robienia 
wymyślnych wiszących kwietników, naszyjników, makatek 
ściennych, torebek, łapaczy snów, kolczyków  i wielu 
innych ozdób. Proces twórczy na początku może wydawać 
się trudny, jednak dość szybko można opanować  
tę technikę. Dzięki znajomość splotów możemy otrzymać 
trwały i piękny wyrób, który zachwyci każdego.  

– Makrama daje nieograniczone możliwości tworzenia.  
Z prostego sznurka można wyczarować niesamowite 
ozdoby, które nadają wnętrzom niezwykłego uroku. Jest to 
proces pracochłonny, ponieważ wyplatanie zajmuje wiele 
godzin jednak końcowy efekt i satysfakcja są ogromne – 
przekonuje Ania Iker, która jakiś czas temu zakochała się 
w sztuce wyplatania makram i dziś uczy innych.  

Ozdoby wykonane przez Anię możecie zobaczyć na jej 
profilu na instagramie „wyplatanki.anki”. – Przy tworzeniu 
makram należy pamiętać o precyzji i cierpliwie dążyć do 
zamierzonego efektu. Jeśli marzycie o pięknych 
makramach, kwietnikach, łapaczach snów i innych 
dodatkach to zapraszam na moje zajęcia, gdzie odkryje 
przed wami techniki wiązania i tworzenia splotów – 

zachęca rękodzielniczka.   

Ania od października prowadzi warsztaty z makramy dla 
dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  
To nowa propozycja dla mieszkańców gminy. Można się 
na nie zapisywać telefonicznie pod nr tel. 790 404 297. 
Szczegóły na plakacie poniżej.  

„ZABAWA W ARTYSTĘ” ONLINE 

W październiku, ze względu na trudną sytuację w gminie, 
GOK zawiesił zajęcia stałe dla dzieci na dwa tygodnie. 
Dla uczestników warsztatów plastycznych „Zabawa 
w artystę” instruktorka, Jola Warzecha przygotowała kilka 
inspiracji plastycznych. Dzieci – samodzielnie lub wraz 
rodzicami mogą wykonać w domu proponowane obrazy.   

Tutoriale instruujące krok po kroku jak z niczego zrobić 
COŚ są udostępniane na fanpagu „Zabawa w artystę”. 
Zachęcamy Was, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do 
kreatywnej zabawy z GOK-iem w domowym zaciszu 
Możecie z kamyków wyczarować kota, a z liści 
fantastyczną fryzurę! 

KOLEJNE OBOSTRZENIA! 

Od 7 listopada obowiązują kolejne obostrzenia  
w związku z pandemią COVID-19. Podczas konferencji 
prasowej z 4 listopada premier i minister zdrowia 
poinformowali o wprowadzeniu nauczania zdalnego  
w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz przedłużeniu 
nauczania zdalnego w klasach 4-8, w szkołach 
ponadpodstawowych i wyższych. Zamknięto również 
m.in. placówki kultury (teatry, kina, muzea, galerie 
sztuki, domy kultury itp.), sklepy w galeriach 
handlowych.  

Nowe zasady bezpieczeństwa mają obowiązywać  
do 29 listopada. Szczegóły na stronie:  

www.twg-kurier.pl 
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STRACH NA MIARĘ NASZYCH 
CZASÓW! 

O ile dzieciaki uwielbiają szaleństwa Halloweenowe  
i lubią się bać, o tyle dorośli raczej od strachu stronią. 
Niestety życie jest przewrotne. U dzieciaków strach to 
tylko zabawny dreszczyk emocji, natomiast u ich 
rodziców przybiera postać palpitacji serca, wzmożonej 
potliwości i ciśnienia krwi kwalifikującego na SOR. 

Dzieci boją się ciemności, czarownic, duchów i tego Pana 
co się ostatnio zataczał na chodniku. A my dorośli czego 
się boimy?  

Duszności, zawroty głowy to nic, bo lekarzowi i tak 
powiemy że to pewnie ze zmiany pogody. I robimy to 
właśnie ze strachu przed tym, że znajdzie nam kolejne 
zepsute części. A tu nie tak łatwo wymienić jak w starym 
Oplu. Co zrobić żeby się lepiej poczuć? Zadbać o wygląd –
iść do fryzjera! Ale znowu strach, bo on z pewnością coś 
zepsuje, albo kolor nie taki, albo utnie za krótko albo 
w przypadku faceta usłyszysz: no i jak Cię obciął? Tu nad 
uszami powinno być krócej! ...No i pojawia się strach przed 
żoną po takiej wizycie. Jednak żona nie tak straszna jak 
polityk. Przez polityków boimy się o siebie, bo oni zawsze 
coś psują. Jedni, drudzy, opcja nieważna. „Żeby żyło się 
lepiej”! A kończy się jak zawsze: drenaż portfela, bo nowe 
podatki, bo ceny wyższe, bo nowe ustawy, nowe przepisy. 
A Ty nie nadążasz i bluzgasz od rana oglądając 
wiadomości. 

Jak widać generalnie boimy się ZEPSUCIA. Zatem 
wszystkiego dobrego moi gminni współmieszkańcy. 
Prowadźcie się dobrze i zdrowo! Nie psujcie się! 

Monika Pudykiewicz 

NIE BYŁO SZANS UKRYĆ SIĘ  
W TŁUMIE… 

W październiku zawodnicy Akademii Sportu DESHI 
przystąpili do Testu Kyu. Był to wyjątkowy test, nie tylko 
z uwagi na panującą sytuację. To pierwszy egzamin, który 
odbył się w Akademii. Dodatkowo był podwójny. Zdający 
musieli zaliczyć zaległy czerwcowy egzamin oraz aktualny. 
Tym razem nie można było ukryć się w tłumie, jak na 
poprzednich egzaminach, gdzie do egzaminu podchodziło 
50 – 60 osób.  

Nie licząc podatków, rachunków, mandatów, ZUS-u, pism 
urzędowych i spowiedzi to chyba jest kilka takich profesji,  
o których myśląc nerwowo przebieramy nogami.  

Stomatolog: na ogół wizyta u niego poprzedzona jest 
biegunką a samo spotkanie z nim wiąże się nie tylko  
z głębokim drenażem kanałów nerwowych w zębach, ale 
również drenażem portfela. Lepiej więc żeby zęby się nie 
psuły, bo płacisz i płaczesz. Z jednym  bólem 
przychodzisz, z innym wychodzisz. Podobnie jest  
z mechanikiem samochodowym. Zawsze drenaż portfela, 
do tego nie zawsze wiesz czy słuszny. Zwłaszcza jeśli 
jesteś kobietą, a mechanik niczym inżynier technologii 
kosmicznej na jednym wydechu wymienia co musiał 
wymienić w Twoim starym Oplu: alternator, kolektor, 
amortyzator, spojler. Lepiej więc żeby się więcej nasz 
samochód nie psuł. 

Uszkodzonego to zawsze też coś w nas znajdzie lekarz, 
dlatego i ten zawód wzmaga nasz oczopląs i często mąci 
w głowie. Zawsze zapominamy  połowę objawów na 
wizycie i zawsze lekarzowi przekazujemy łagodniej niż 
sąsiadce, która wie że nas napie…rnicza w krzyżu jak 
mało kogo, a serce kołacze jak stara pralka. 

Na sali było 14 zdających, egzaminator Sensei Sylwester 
Świder 3 dan kyokushin karate i instruktor. Łatwo nie było, 
a sam test trwał 1,5 godz. Zdający wykazali się 
znajomością technik i wysoką dyscypliną. Tym samym 
promocję na wyższe stopnie otrzymali wszyscy zdający. 
Jedna z osób za zaangażowanie podczas egzaminu, 
poprawność wykonywania technik otrzymała od Sensei 
promocję o stopień wyżej niż zdawała. Tym sposobem 
zrobiło się kolorowo, 1 osoba doszyje sobie kolejną belkę 
na żółtym pasie, 6 osób założy nowy – niebieski – pas, 
a pozostali doszyją sobie kolejne belki na pomarańczowym
pasie. Wszystkim Gratulujemy. 

Robert Warzecha
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Plastyczka opracowała graficznie nowe wzory wizerunków 
świętych w oparciu o historyczną ikonografię. Na efekty 
prac będziemy musieli zaczekać aż do wiosny. Prace 
renowatorskie dotyczą także murowanych postumentów. 
W przyszłym roku zostaną wykonane niezbędne naprawy 
(malowanie i usunięcie pordzewiałych blach, wykończenie 
tynkiem z zachowaniem płycin, niewysokich cokołów 
i gzymsów wieńczących). 

Figury pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX 
w. – O istnieniu figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 
przed zamkiem wspomina w kronice parafialnej 
z 1795 roku ksiądz V. M. Hoscheck pisząc, że „w drugim 
dniu dni krzyżowych rusza procesja od obrazu 
Niepokalanej na blasze malowanej przy zamku – pisze 
Fryderyk Zgodzaj w „Dwóch rogach”. Postać Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia jest przedstawiona na kuli 
ziemskiej, z lilią w prawej dłoni, depcząca węża. Matka 
Boska jest postacią centralną. Po bokach stoją pozostałe 
figury: przedstawiająca św. Jerzego (zabijającego smoka) 
i św. Leopolda III (trzymającego w prawej ręce chorągiew, 
a w lewej makietę kościoła). Początkowo figury stały 
pomiędzy zamkiem, a budynkiem, w którym dziś jest Bank 
Spółdzielczy (dawniej gospoda). Według przekazu ustnego 
lub legendy trzy figury pojawiły się po wypadku pewnego 
chłopca. Podczas rozbudowy zamku (zakończonej w 1802 
r.) dobudowano na piętrze balkon wsparty o potężne 
kolumny (podobno był to ostatni wytop żelaza w Tworogu, 
ostatnią dymarkę wygaszono w 1799 r.). Z tego balkonu 
miał upaść wspomniany chłopiec. 
Z wypadku wyszedł jednak bez szwanku, co uznano 
za cud. Jako wotum dziękczynne postawiono trzy figury.  

Z czasem okazało się, że lokalizacja nie jest dla figur zbyt 
szczęśliwa. Goście gospody nagminne załatwiali swoje 
potrzeby fizjologiczne pod figurami. Dlatego w latach 30. 
XX w. podjęto decyzję o ich przeniesieniu bliżej kościoła. 
Fryderyk Zgodzaj w swojej książce przytacza słowa 
ówczesnego proboszcza: Na początku lat trzydziestych 
miejscowy proboszcz Carl Jaschik oznajmił: „żeby figury 
więcej nie rosły przez użyźnianie, trzeba je przenieść 
na promenadę przy kościele”. Tak trafiły na plac 
św. Walentego przy ul. Zamkowej.  

TRZY FIGURY W RENOWACJI  

Z pejzażu Tworoga zniknęły trzy figury. Na placu  
św. Walentego obok kościoła parafialnego stoją trzy 
puste postumenty. Gdzie są figury? Sołtys Tworoga, 
Gertruda Byszewska wyjaśnia: W funduszu sołeckim 
na ten rok były zabezpieczone środki finansowe na 
renowację zabytku. Figury zdjęto i za zgodą 
konserwatora zabytków oddano do renowacji.  

Odnowieniem zajmuje się Jolanta Warzecha. Figury 
zostały przewiezione do GOK-u w Tworogu, gdzie  
w pracowni plastyczki oceniono ich stan i zaplanowano 
renowację, która potrwa kilka miesięcy. – Prace nad 
figurami obejmą usunięcie warstw łuszczącej się farby  
i rdzy za pomocą piaskowania, usunięcie korozji  
i zabezpieczenie przed jej nawrotem, uzupełnienie 
ubytków metalu, pokrycie warstwą podkładową, nałożenie 
nowego wzoru, wykonanie malowideł, pokrycie lakierem w 
celu zabezpieczenia i ochrony – wyjaśnia Jola Warzecha.  

Foto. Na zdjęciu jedna z blaszanych figur przed renowacją.  
Tak wyglądała Matka Boska, gdy została przywieziona do GOK-u.  

Poniżej puste postumenty. 

Foto.  Trzy figury stały początkowo pomiędzy obecnym Bankiem 

Spółdzielczym a zamkiem.  
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POŁOMSKA DZWONNICA 

Łucja Kachel przeprowadziła się do Połomi w 1977 r., 
kilka lat po ślubie. Gdy zmarli jej teściowie wraz  
z mężem Piotrem przyjęli na swoje barki obowiązek 
opieki nad jedną z najciekawszych kapliczek w naszej 
gminie – nad połomską dzwonnicą.  

Murowana, otynkowana kapliczka w kształcie dzwonnicy 
stoi przy ul. Bytomskiej, na prywatnej posesji. Jadąc  
w stronę Miedar trudno jej nie zauważyć. Do dziś nie jest 
znana data jest powstania. – Jak głosi legenda, kapliczka 
ta została wzniesiona na pamiątkę istniejącego kiedyś  
w Połomii kościoła, który zrujnowali husyci – napisano  
w Informatorze Parafialnym Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wojsce (05-19 sierpnia 2018 r.).  

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 

W Szkole Podstawowej w Tworogu jest kontynuowana 
międzynarodowa wymiana korespondencji w ramach 
programu Cambridge Penfriends. Uczniowie klas III 
napisali aż 15 listów do  francuskiej szkoły 
montessoriańskiej w Marsylii – Ecole Internationale 
Montessori Marseille oraz  9 listów do argentyńskiej szkoły 
ILE LAS PERDICES. Dzieci w swojej korespondencji 
przedstawiały się, określały swój wiek i miejsce 
zamieszkania, a niektórzy również pochodzenie. Ponadto 
opisały swoje ulubione zabawki oraz proste preferencje. 
Wszyscy uczniowie zadali pytanie swoim nowym 
korespondencyjnym kolegom. Z niecierpliwością 
oczekujemy na odpowiedzi. Warto dodać, iż w tym roku 
korespondencja ze szkołami odbywa się wyłącznie 
poprzez elektroniczne przesyłanie listów. 

nauczyciel j. angielskiego
Marlena Ziaja

DZIEŃ KRAJOBRAZU 

Krajobraz odgrywa ważną rolę w naszym codziennym 
życiu – inspiruje, poprawia humor, motywuje do działania.   
20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu, w jego 
obchody włączyli się uczniowie SP w Tworogu (oddział 
w Brynku). Uczniowie klas siódmych przyjrzeli się swojemu 
otoczeniu i na lekcjach plastyki stworzyli niezwykłe 
prezentacje  przyrody i architektury w Brynku. Można je 
zobaczyć na fanpage’u „Wieści z Brynka”.  

Dla miejscowych obecność dzwonnicy jest czymś 
oczywistym, wręcz koniecznym. Gdy pani Łucja zauważyła 
na początku lat 90., że kapliczka popada w ruinę, 
postanowiła działać. – Jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy 
w sobie głębokie przekonanie, że to nasz obowiązek. 
Poprosiłam Gerarda Kaszubę, miejscową „złotą rączkę” o 
pomoc w odrestaurowaniu kapliczki, zgodził się. Pomogło 
kilku sąsiadów. Niewielkim nakładem finansowym, 
wspólnymi siłami udało się uratować naszą dzwonnicę. 
Została odtworzona do pierwotnej postaci – wspomina. 
Rodzina nadal czuwa nad kapliczką. Gdy tylko pojawiają 
się drobne usterki od razu reagują. – Poniżej dzwonu za 
szybą znajduje się figura Matki Boskiej Różańcowej. 
Drewnianą ramę odrestaurował mój brat, który jest 
stolarzem – informuje pani Łucja. Prócz obowiązków, na 
rodzinie Kachel spoczywa pewien przywilej – uruchamianie 
dzwonu. Zdarza się to w ściśle określonych sytuacjach. 

Dzwon rozbrzmiewa, gdy umiera mieszkaniec wsi. Ten 
sygnał to wyraźna wiadomość dla wszystkich 
mieszkańców. Połomia należy do parafii w Wojsce. 
Dawniej kondukt żałobny wychodził z domu zmarłego  
i szedł główną ulicą w stronę Wojski. Zwyczajem było 
zatrzymanie się pod dzwonnicą, którą uruchamiano  
w geście ostatniego pożegnania. – To był bardzo 
wzruszający moment. Dźwięk dzwonu jakby odprowadzał 
na wieczny spoczynek – mówi pani Łucja. Dzwon słychać 
również w noc sylwestrową. O północy jego dźwięk żegna 
stary rok i wita nowy.  

Archiwalny tekst uzupełniający powyższe informacje 
znajdziecie na www.twg-kurier.pl/historia 

WSPIERAJ LOKALNY BIZNES! 

Przypominamy, że na facebookowej stronie  
Gminy Tworóg funkcjonuje grupa „Wspieram lokalny 
biznes” – zachęcamy do aktywności i wzajemnego 

wsparcia. Czasy tego wymagają!  
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#CODE WEEK 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
w październiku wzięli udział w Europejskim Tygodniu 
Kodowania. Akcja ma na celu popularyzację  
i promocję nauki programowania wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

W klasach młodszych dzieci kodowały zadania 
matematyczne. W klasach starszych uczniowie pisali 
programy matematyczne i fizyczne w Scratchu, obliczali 
pola i objętości oraz programy do obliczania wielkości 
fizycznych energii potencjalnej kinetycznej gęstości 
prędkości. Dowiedzieli się co to system binarny i rysowali 
zegary binarne.  

MAMY POWÓD DO RADOŚCI 

9 października w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu na prezentację 
multimedialną pt. „NSZZ „Solidarność” – trudne drogi do 
wolności”. Prezentacje uczniów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach zostały przez jury 
bardzo wysoko ocenione. 

W kategorii: Szkoły Podstawowe praca Jakuba Cieślika 
zajęła drugie miejsce, a praca Elżbiety Gołkowskiej została 
wyróżniona. Uczniów do konkursu przygotowywała pani 
Iwona Pilc – nauczyciel historii. Młodym historykom i ich 
opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Organizator konkursu – Centrum Edukacji Ekonomiczno-
Handlowej im Karola Goduli w Tarnowskich Górach 

SKONTRUM  
– BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA! 

Przypominamy, że w związku z kontrolą zbiorów 
bibliotecznych Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
w listopadzie jest nieczynna. Inwentaryzacja zbiorów, 
inaczej zwana skontrum lub rewizją zbiorów, jest 
przeprowadzana co 5 lat. 

Informacji o otwarciu placówki szukajcie na  
www.gok-tworog.pl 

Świetlica szkolna również przyłączyła się do inicjatywy 
#CodeWeek. Podczas pierwszych zajęć rozmawiano  
o tym, co to znaczy „programować”, uczniowie tworzyli 
programy dla robotów, a także ścieżkę dla „robotów”  
i dzięki precyzyjnie wydawanym poleceniom, prowadzili je 
do celu. Na kolejnym spotkaniu dzieci poznały matę oraz 
kubeczki do kodowania. Ich zadaniem było odwzorowanie 
wskazanego układu, a także odkrycie zaszyfrowanego 
obrazka. Ponadto, kubeczki stały się inspiracją 
(wymagającą nie lada cierpliwości i dokładności!)  
do tworzenia figur przestrzennych.  

SZKOŁY PAMIĘTAJĄ  
 
Szkoły z gminy Tworóg biorą udział w akcji MEN 
„Szkoła Pamięta”. Na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl w zakładce filmy znajdziecie 
prezentacje przygotowane przez uczniów i nauczycieli.  

W naszym przekonaniu warto poświęcić czas  
na zobaczenie efektów pracy. Przybliżają nie tylko ważne, 
ale również ciekawe fragmenty naszej wspólnej historii.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach upamiętnił 
lokalnych bohaterów i lokalną tradycję. Szkoła 
Podstawowa w Tworogu zwraca  uwagę na ważne 
rocznice, wydarzenia historyczne oraz historię małych 
ojczyzn.  

Polecamy! 
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24 października cały kraj został objęty czerwoną strefą. 
W praktyce oznacza to szereg restrykcyjnych obostrzeń.
Uczniowie podstawówek od klasy IV do VIII wrócili 
tymczasowo w tryb nauczania zdalnego. Obowiązują 
ograniczenia funkcjonowania lokali gastronomicznych, 
sanatoriów, organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. 
Oddając gazetę do druku – 4 listopada – potwierdzono 
24 692 nowych przypadków zakażenia, bilans epidemii 
w Polsce wzrósł do 439 536 zakażeń i 6 475 śmierci 
chorych na COVID-19. Wyzdrowiało 168 960 osób.  
 
Kilka tygodni temu ze strony internetowej Urzędu Gminy 
został usunięty baner z dziennym raportem o ilości 
chorych. – Otrzymujemy dane z Powiatowego Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego, wiemy jednak, że w chwili ich 
otrzymania, statystyki są już po prostu nieaktualne. Nie 
chcemy nikogo wprowadzać w błąd – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. W stacjach sanitarno-
epidemiologicznych brakuje ludzi, a obowiązków 
przybywa, co już wyraźnie przekłada się na jakość 
raportowania. Dane o sytuacji epidemiologicznej z części 
sanepidów wysyłane są z opóźnieniem, a raporty są coraz 
mniej dokładne. – To zrozumiałe, że w tych warunkach 
napięcia społeczne rosną. Ludzie stają się nerwowi 
i bardzo krytyczni. Na szczęście zdecydowana większość 
naszych mieszkańców okazuje empatię oraz zachowuje 
zdrowy rozsądek, wyrozumiałość i przede wszystkim 
poczucie solidarności. Bo to w obecnych czasach jest 
najważniejsze. Zapewniam, że robimy wszystko, 
by utrzymać na odpowiednim poziomie funkcjonowanie 
Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek 
oświatowych oraz ośrodka zdrowia, jednak obecna 
sytuacja epidemiczna powoduje również spore braki 
kadrowe wśród naszego personelu. Pracujemy w trudnych 
warunkach, ale z zaangażowaniem. I za tą aktywną 
postawę dziękuję wszystkim współpracownikom. Dziękuję 
strażakom, którzy w pełnej gotowości czekają na wasze 
telefony. W sposób szczególny dziękuję pracownikom 
oświaty z gminnych placówek oraz służbie zdrowia – całej 
kadrze naszego Ośrodka Zdrowia i ratownikom 
medycznym. Za ich heroiczny wysiłek, ciągłą gotowość do 
pracy, wytrzymałość i silne poczucie misji. Jesteście dla 
nas wzorem – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Przypominamy, że na terenie gminy uruchomiono telefony 
alarmowe ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej 
gminy. Jeżeli przechodzicie chorobę lub jesteście 
np. w kwarantannie i nie macie nikogo do pomocy, 
możecie zadzwonić pod numery telefonów:  

 OSP Koty: 507 060 573, 510 793 785,  
 OSP Tworóg: 518 862 300,  
 OSP Boruszowice-Hanusek: 798 551 704,  

697 485 702,  
 OSP Świniowice: 695 596 367, 693 051 904,  
 OSP Połomia: 697 432 626, 721 452 793,  
 OSP Wojska: 505 851 992, 783 748 068. 

Życzymy dużo zdrowia! 

 

COVID-19 W TWOROGU 

Październik okazał się wyjątkowo trudny dla gminy 
Tworóg. W związku z pojawieniem się ogniska 
koronawirusa w Szkole Podstawowej w Tworogu 
władze samorządowe musiały podjąć zdecydowane 
kroki w celu wyhamowania zakażeń. Zgodnie  
z obowiązującymi wytycznymi, na podstawie opinii 
Sanepidu, zdecydowano o przejściu szkoły w tryb 
kształcenia na odległość.  

W podstawówce stwierdzono łącznie kilkanaście zakażeń 
u nauczycieli i pracowników oświaty. Wśród nich były 
osoby, które pracują również w Gminnym Przedszkolu  
w Tworogu i podstawówce w Boruszowicach. Przedszkole 
zawiesiło działalność do 15 października,  
w Boruszowicach zdalne nauczanie, wynikające z lokalnej 
sytuacji, trwało do 23 października. Podstawówka  
w Tworogu prewencyjnie pozostała w trybie zdalnym  
do końca października. Jedyną szkołą, która pracowała 
stacjonarnie bez żadnych przerw była podstawówka  
w Wojsce. Na czas pracy zdalnej w Tworogu zawieszono 
również na okres dwóch tygodni zajęcia dla dzieci  
i młodzieży w GOK-u. – Była to decyzja dyktowana troską 
o zdrowie mieszkańców gminy. Na naszych zajęciach 
mamy nie tylko mieszkańców Tworoga, ale również 
ościennych miejscowości. Poza tym część dzieci 
przebywała na kwarantannie, co odbiło się na frekwencji. 
W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego  
o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, m.in. dotyczących 
zamknięcia placówek kultury, jesteśmy zmuszeni utrzymać 
tę decyzję – informuje dyrektorka GOK-u, Grażyna Chmiel.  

Ognisko zakażeń w jednej szkole zmusiło mnóstwo ludzi 
do pozostania w kwarantannie. Braki kadrowe wszystkim 
dały się we znaki. Ośrodek Zdrowia w sposób szczególny 
odczuł przeciążenie. Trzy osoby odeszły na emeryturę, 
brakuje lekarzy, a dziesiątki osób wymagają konsultacji. – 
W terminie od 9 do 23 października Poradnia skierowała 
na testy 99 osób, z tego 79 uzyskało wynik pozytywny,  
20 negatywny. Pacjenci różnie przechodzili chorobę. 
Niektórzy łagodnie (kaszel, utrata węchu i smaku, czasami 
bez gorączki), inni ciężej (gorączka sięgająca 39 powyżej 
10 dni, bardzo silne bóle kości i głowy oraz napadowy 
kaszel z płytkim oddechem). Od 26 do 30 października na 
test skierowaliśmy 31 kolejnych osób. 11 z nich już ma 
wynik pozytywny, na pozostałe wyniki czekamy – mówi 
dyrektor Ośrodka Zdrowia w Tworogu, lek. med. 
Małgorzata Sobol-Kluz. Placówka jest zabezpieczona  
w środki ochrony osobistej, tlen, kroplówki, a personel na 
ten moment zdrowy. Należy jednak pamiętać, że służba 
zdrowia jest szczególnie narażona na kontakt  
i zachorowanie. W całym kraju przybywa chorych, w tym 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników. – Prosimy  
o nielekceważenie nakazu noszenia maseczek  
i pilnowanie dystansu – apeluje lek. med. Małgorzata 
Sobol-Kluz. 
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Więcej informacji o „Leśnej Krainie Górnego Śląska” i jej 
działalności można znaleźć na stronie internetowej 
www.lesnakrainalgd.pl. 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, w sołectwie Brynek 
wybudowano kompleks rekreacyjny w pobliżu OW 
Brzeźnica. Kompleks obejmuje dużą siłownię zewnętrzną 
wraz z małą architekturą, przystań wędkarską oraz ciąg dla 
pieszych. Kolejną inwestycję mającą na celu zwiększyć 
atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną gminy Tworóg 
realizuje Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub 
Sportowy „GoRacket”, w ramach której w sołectwie Brynek 
powstały plac zabaw dla dzieci oraz boisko do mini golfa.  

WSPARCIE DLA ROZWOJU 
LOKALNEGO, CZYLI… 

SŁÓW KILKA O LGD „LEŚNA 
KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” 

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
obejmuje swoim zasięgiem 16 gmin z obszaru powiatu 
lublinieckiego, gliwickiego i tarnogórskiego, w tym 
teren gminy Tworóg. Celem jego działania jest 
realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Stowarzyszenie wpływa na rozwój obszarów wiejskich 
poprzez wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR, 
dbanie o rozwój turystyki lokalnej oraz organizację działań 
mających na celu integrację społeczności lokalnej oraz 
poprawę jakości jej życia. LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” zorganizowała już 23 nabory na dofinansowanie 
działań związanych z realizacją wyżej wymienionych 
działań. Dzięki dotacjom na obszarze gminy Tworóg 
przeprowadzono już 1 operację, a 5 kolejnych jest 
w trakcie realizacji.  

TRWA REMONT POLNEJ  

W Kotach trwa remont ul. Polnej. Inwestycja ma być 
zakończona do końca listopada. Jej koszt to niemal  
300 tys. zł. Zadanie jest finansowane z budżetu gminy. 
Zabudowano już 3 studnie chłonne, wykonano stabilizację 
gruntu tłuczniem, następnie zostaną wykonane krawężniki 
oraz nawierzchnia z kostki brukowej.  

MISTRZOWIE ARGO – 
PLEBISCYT NA SOŁTYSA ROKU 

W październiku  „Dziennik Zachodni” oraz ogólnopolski 
serwis i magazyn „Strefa Agro” ogłosili ogólnopolski 
plebiscyt „Mistrzowie argo”. W tym roku nominację do 
tytułu „Sołtys Roku” otrzymało aż ośmiu sołtysów z gminy 
Tworóg. O uznanie zawalczyło też Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej.  

Z terenu gminy nominacje otrzymali: Irena Piecuch sołtys 
Mikołeski, Iwona Pryk sołtys Brynka, Jan Siwiec sołtys 
Wojski, Marian Łuczak sołtys Hanuska-Boruszowic, 
Patrycja Skowronek sołtys Świniowic, Stefan Paś sołtys 
Połomi, Adam Wandzik sołtys Kotów, Gertruda Byszewska 
sołtys Tworoga oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej 
Wsi Tworoskiej. 

Głosowanie w powiatowym etapie trwało  
od 5 października do 27 października. W powiecie 
tarnogórskim numerem jeden okazał się Marian Łuczak – 
sołtys Boruszowic-Hanuska. Drugie miejsce w całym 
powiecie zajęła Gertruda Byszewska – sołtys z Tworoga! 
To wspaniały wynik! Ogromne gratulacje! Zdobywca  
I miejsca otrzymał awans do II etapu plebiscytu – finału 
wojewódzkiego. Głosowanie rozpoczęło się 4 listopada  
i potrwa do 18 listopada.  
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FUNDUSZ SOŁECKI 2021 

W Polsce mamy 2477 gmin i ponad 40 tys. sołectw.  
Od 2009 r. w naszym kraju jest realizowany  
tzw. fundusz sołecki. Są to  środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla 
sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków ich życia. O tym, na co zostaną 
przeznaczone pieniądze sołeckie decydują mieszkańcy 
na zebraniach wiejskich. Na kolejny rok w całym kraju 
zaplanowano fundusze sołeckie na łączką kwotę 
niemal 700 mln zł. Jak to wygląda w naszej gminie? 
Poniżej skrót sołeckich planów i wartość funduszy 
sołeckich.  

Tworóg planuje wydać fundusz sołecki m.in. na 
utrzymanie skwerów i zakup roślin, organizację spotkań 
dla seniorów i imprez sołeckich, zakup instrumentów 
muzycznych, wyposażenie świetlicy, bieżące potrzeby 
OSP Tworóg, zakup zabawki na plac zabaw, renowację 
krzyża, dofinansowanie remontu fragmentu  
ul. Kochanowskiego oraz utrzymanie czystości i porządku 
w sołectwie. Całość ma kosztować 44.736,60 zł. 

Świniowice przeznaczą fundusz na organizację  Święta 
Pieczenia Chleba, spotkanie opłatkowe dla seniorów, 
dokończenie remontu sali OSP oraz na wkład własny na 
dofinansowanie remontu obejścia wokół budynku OSP. 
Szacowane wydatki na realizację tych zadań wyniosą  
27.513,01 zł. 

Nowa Wieś Tworoska swój budżet przeznaczy na 
organizację wydarzeń okolicznościowych takich jak  
np. wigilia dla osób samotnych, dzień św. Mikołaja, basen, 
wsparcie dla OSP i Uczniowskiego Klubu Sportowego, 
wykaszanie traw, utrzymanie ronda, tablice z nazwą ulicy, 
zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej oraz remonty dróg. 
Koszt całościowy według szacunku – 44 736,60 zł.  

Wojska wyda 44.378,71 zł na pielęgnację terenów 
zielonych, dbanie o porządek w sołectwie, postawienie 
tablicy informacyjnej o miejscowości, zakup paczek dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, poprawę 
efektywności nauczania poprzez adaptację sali 
gimnastycznej, szkolenia strażaków, utwardzenie polnych 
dróg.  

Brynek planuje kontynuację remontu chodnika przy  
ul. Zamkowej, utwardzenie pobocza przy ul. Wiejskiej, 
zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej, prace 
pielęgnacyjno-porządkowe, montaż tablicy informacyjnej  
z nazwą ulicy, organizację wydarzeń okolicznościowych 
(np. spotkanie opłatkowe dla seniorów). Wszystkie zadania 
będą kosztować 38.384,00 zł.  

Hanusek i Boruszowice. Sołectwa zaplanowały wydatki 
związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy przy OSP. 
Fundusz przeznaczą również na utrzymanie zieleni i prace 
porządkowe, zakup tablic z nazwami ulic, wykonanie 
siłowni napowietrznej, kontynuację budowy chodnika przy 
ul. B. Chrobrego, dofinansowanie działalności OSP, 
wykonanie monitoringu placu zabaw, wydarzenia 
kulturalne i okolicznościowe. Budżet wynosi dla Hanuska 
wynosi: 33.939,28 zł, dla Boruszowic: 44.736,60 zł. 

Koty mają w planach organizację festynu, spotkań 
integracyjnych dla seniorów, doposażenie OSP i orkiestry, 
doposażenie świetlicy, utrzymanie zieleni, czyszczenie 
rowu melioracyjnego, doświetlenie ulic, zagospodarowanie 
placu pod lipą. Na wszystkie zadania sołectwo ma do 
dyspozycji 44.676,07 zł.  

Mikołeska wyda 13.555,19 zł na utrzymanie porządku 
i zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Pniowieckiej 
i Placu Pamięci, zakup pomp do wykonania oczka 
z kaskadą wodną oraz ławek parkowych i organizację 
imprez integracyjnych dla mieszkańców 

Połomia przeznaczy 32.344,56 zł na organizację dożynek,
Berów, utrzymanie zieleni, doposażenie świetlicy, 
wydarzenia okolicznościowe, paczki dla seniorów i dzieci, 
teatrzyk dla dzieci, abonament TV. 

WYBÓR SOŁTYSA I RADY 
SOŁECKIEJ TWOROGA 

Gertruda Byszewska (na zdj. poniżej) po raz czwarty 
została sołtysem Tworoga. Wybory odbyły się 25 września. 

W skład Rady Sołeckiej Tworoga weszli:  

 Bertold Kubitza  
 Maja Kandzia 
 Anna Moc 
 Jan Samol 
 Kornelia Rabczyńska 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę 
gminy w drodze uchwały. Rada gminy powołuje sołectwo 
z własnej inicjatywy, po konsultacjach z mieszkańcami lub
na ich prośbę. W statucie sołectwa rada gminy określa 
m.in. nazwę sołectwa, jego zadania oraz zasięg 
terytorialny. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 
zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność 
sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką 
wybierają mieszkańcy danego sołectwa w tajnym 
i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.  
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Uczniowie klasy 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wojsce nie lubią nudy. Podczas przerwy od zajęć 
lekcyjnych postanowili wykorzystać każdą minutę. Efekty 
powalają na kolana! Oto gra planszowa, którą wymyślili i 
wykonali. Brawo mali projektanci!  

MY SIĘ NUDY NIE BOIMY!  PASOWANIE NA UCZNIA 

30 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   
w Boruszowicach odbyła się uroczystość pasowania  
na ucznia. Pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów  
w kameralnych warunkach, bez tłumów i publiki  
(ze względu na pandemię). Pomimo tego dla dzieci było to 
niezwykłe przeżycie, które jeszcze długo będą wspominać.  
Poniżej uśmiechnięci, już pełnoprawni uczniowie  
ZSP w Boruszowicach.  
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 TWG KURIER – SKRÓT WYDARZEŃ  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto.  Połomska dzwonnica – jedna z najciekawszych kapliczek na 

terenie gminy Tworóg. Dlaczego? Odpowiedzi szukajcie w dziale 

„Kulturalnie”.  

Foto. Makramy – nowa propozycja GOK-u dla osób dorosłych.  
O szczegółach przeczytacie w „Hobbyście”. Poniżej akcja #code week  

w Wojsce (str. 11).  


