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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Trzymajcie się ciepło i zdrowo w Nowym Roku! 

A jak Was złapie „ryma”, przeczytajcie o śląskich  

sposobach na  katar i gardło… (str.9).  

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy „MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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KURIER TABLICA 
BYLIŚCIE JUŻ W ŚWINIOWICACH? MY TAK! 

Więcej o jedynej w naszej gminie żywej Betlejce przeczytacie na str. 8. 
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KURIER SESJA 
JEST DROGO,  
MOŻE BYĆ DROŻEJ… 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są 
coraz droższe. W naszej gminie stawka wzrosła  
o ok. 8 procent i wynosi 27 zł. Podwyżki cen za wywóz 
śmieci to problem ogólnokrajowy. Samorządy są 
postawione pod ścianą. Zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają 
organizować samofinansujący się system odpadów na 
terenie gminy. Tymczasem ceny za zagospodarowanie 
śmieci drastycznie rosną, co przekłada się na 
podwyżki stawek dla mieszkańców.  

14 grudnia podczas sesji nadzwyczajnej, radni analizowali 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. Projekt uchwały przedstawiła 
Daria Olczyk, pracownik referatu inwestycji, obrotu 
mieniem, rolnictwa, ochrony środowiska i spraw 
komunalnych. – W związku z ogłoszoną procedurą na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych jak i tzw. domków 
letniskowych ogłosiliśmy przetarg na trzy lata.  
Do przetargu przystąpił jeden wykonawca – 
Konsorcjum firm: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.-
lider Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.  
Z obliczeń jasno wynika, że jesteśmy zmuszeni podnieść 
stawkę o co najmniej 2 zł. – mówiła Daria Olczyk podczas 
posiedzenia Rady Gminy.  

Stawka jest obliczana na podstawie tzw. minimalnej 
gwarantowanej ilości odpadów, którą gmina zapewnia 
wykonawcy. Tona odpadów zmieszanych kosztuje obecnie 
923,40 zł (było 828,04 zł), cena tony odpadów 
segregowanych – 865 zł (było 783,21 zł). Według obliczeń 
wykonawca ma zagwarantowane 1200 ton odpadów 
zmieszanych oraz 1205 ton zagwarantowanych odpadów 
segregowanych. Do stawki dolicza się koszty 
administracyjne, które rocznie wynoszą ok. 105 tys. zł. – 
Łącznie koszty na 2021 r. to ponad 2 mln zł. Koszt jest 
dzielony na 12 miesięcy, co daje ok. 180 tys. zł 
miesięcznie. Kwotę miesięczną dzieli się następnie przez 
ilość osób zadeklarowanych w systemie – w naszym 
przypadku jest to 6850 osób. Ten wynik jest ceną dla 
mieszkańca. W zaokrągleniu stawka minimalna w naszej 
gminie wynosi 27 zł. W kolejnych latach może ona zostać 
podniesiona (maksymalnie do 37 zł), jeżeli okaże się, że 
tonaż wywiezionych odpadów przekracza minimalną 
zagwarantowaną ilość – wyjaśnia pracownik referatu 
inwestycji.  

Gmina, zgodnie z obowiązującym prawem, jest 
zobligowana do ogłoszenia przetargu. Określa w nim 
swoje wymagania. Wykonawcy zainteresowani realizacją 
usługi zgłaszają swoje oferty. Czasami jest ich kilka, 
czasami jedna. Tak było w przypadku gminy Tworóg. 
Przetarg nieograniczony ogłoszono 16 października. Był to 
przetarg powyżej progów unijnych ze względu na wartość 
szacunkową zamówienia. Co to znaczy? 

Wartości zamówienia jest szacowana na podstawie 
wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych 
w minionych 12 miesiącach. Uwzględnia się również 
zmiany ilościowe zamawianych usług oraz prognozowany 
na 2021 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

Z podwyżek cen nikt nie jest zadowolony. – W pewnym 
sensie nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zgodzić się na 
warunki wykonawcy. W przeciwnym wypadku od nowego 
roku w gminie Tworóg nie byłaby realizowana usługa 
wywozu śmieci – stwierdził dosadnie wicewójt, Łukasz 
Ziob. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że przedsiębiorcy 
realizujący tego typu usługi ponoszą wysokie koszty 
związane m.in. z przekazywaniem odpadów zmieszanych 
do instalacji komunalnych, podwyższeniem wymogów 
w zakresie bezpieczeństwa odpadów (ich składowania 
i magazynowania), czy wzrostem kosztów pracy. Cennik 
nie jest więc wymysłem firm, a wynikiem trudnej sytuacji 
rynkowej.  

Stawki mają szansę na obniżenie po wprowadzeniu zmian 
systemowych na poziomie rządowym oraz po stworzeniu 
warunków rynkowych, w których gminy będą mieć 
możliwość sprzedaży wyselekcjonowanych odpadów, 
w celu ich odzysku. – Wysegregowane odpady muszą
zacząć być traktowane jak surowiec. Inaczej stawki będą 
rosły, a z nimi góry śmieci – powiedział wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.  Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania 
odpadów, nie ma w związku z tym stawki za 
niesegregowane odpady. Jeżeli mieszkaniec nie wypełnia 
ustawowo narzuconego obowiązku segregacji podlega 
karze.  

ODBIÓR ODPADÓW  

28 grudnia, podczas sesji Rady Gminy radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów (uchwała 
nr XXIV/201/2020). 

Uchwała szczegółowo określa sposób i zakres 
świadczenia usługi. W zamian na uiszczoną opłatę, 
bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady: 
niesegregowane (zmieszane), papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
bioodpady (jeżeli nie są kompostowane w przydomowym 
kompostowniku), meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ilość odpadów 
zielonych ograniczono do dwóch worków o pojemności 
120 l miesięcznie podczas każdorazowego odbioru 
z jednej nieruchomości.  
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Wielkogabaryty będą odbierane z nieruchomości 
jednorodzinnych maksymalnie raz  w roku, a w przypadku 
nieruchomości wielorodzinnych (powyżej 8 lokali) 
maksymalnie cztery raz w roku, na telefoniczne zgłoszenie 
zamawiającego. Gmina zapewnia wyposażenie 
nieruchomości w worki i pojemniki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych. Zmianie uległa 
częstotliwość odbioru odpadów. Zwiększyła się ilość 
wywozów odpadów zmieszanych – odbiór dwa razy w 
miesiącu bez względu na ilość mieszkańców. Od kwietnia 
do października bioodpady również będą odbierane dwa 
razy w miesiącu.  Właściciele nieruchomości w ramach 
uiszczonej opłaty mogą dodatkowo oddawać odpady poza 
harmonogramem w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Uchwała dokładnie określa na jakich zasadach można to 
robić. W PSZOK-u można oddawać następujące frakcje 
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, zużyte 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji w krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, odpady niebezpieczne, odpady 
budowlane i rozbiórkowe (ograniczenie do 0,5 m³ 
maksymalnie raz w roku), zużyte opony o średnicy 
zewnętrznej do 100 cm (ograniczenie do czterech sztuk).  

 

w wysokości ponad 60 mln zł, a więc o ok. 12,4 mln więcej 
w  porównaniu do wysokości wydatków przyjętych 
w projekcie budżetowym. Należy pamiętać, że wydatki 
ujęte w planie budżetowym są uzależnione od realnych 
możliwości wygenerowania środków po stronie 
dochodowej oraz od ustawowych możliwości w zakresie 
sfinansowania ewentualnego deficytu. Kształt budżetu, 
zwłaszcza po stronie wydatkowej, uwarunkowany jest 
koniecznością zachowania obowiązujących norm 
prawnych. Planowane pierwotnie wydatki musiały zostać 
skorygowane i pomniejszone celem ukształtowania 
budżetu w taki sposób, by zachować i spełnić rozwiązania 
prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych.   

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. dotacje 
z budżetu gminy dla sektora finansów publicznych na 
łączna kwotę 2.789.468,00 zł. Z tego aż  2.108.468,00 zł
stanowi dotacja celowa dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii na realizację zadań z zakresu przewozów 
pasażerskich przyjętych do realizacji przez GZM od gmin 
wchodzących w skład związku. Dotacje dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 
388.000,00 zł (dotacje celowe – przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, dotacje celowe dla organizacji 
pozarządowych).  

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 
rozpoczęcie następujących inwestycji: 

 Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce –
nakłady na 2021 r. w wysokości 30 tys. zł.  

 Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu – nakłady 
na 2021 r. w wysokości 40 tys. zł. 

 Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku
– nakłady na 2021 r. w wysokości 30 tys. zł. 

Ponadto zakłada się realizację wydatków majątkowych 
jednorocznych na łączną kwotę 485.036,60 zł m.in. 
w zakresie dróg, oświetlenia, zakupów inwestycyjnych.  

FINAŁ INWESTYCJI I DROGOWE 
PORZĄDKI  

Trudna, kosztowna i czasochłonna inwestycja w Nowej 
Wsi Tworoskiej zmierza do finału. Powstała już cała 
niezbędna infrastruktura: sieć kanalizacyjna wraz 
pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym. 
W tej chwili gmina jest na etapie pozyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie głównego ciągu. 
Po skompletowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji 
mieszkańcy będą instruowani o kolejnych krokach.  

Urząd Gminy będzie przekazywał mieszkańcom 
szczegółowe informacje co należy zrobić, aby podpiąć się 
do kanalizacji. Jest to plan na pierwszy kwartał 2021 r. 
Równolegle będą trwać prace mające na celu odtworzenie 
dróg. Dotyczy to m.in. ul. Leśniczówka i ul. Piaskowej 
w Nowej Wsi Tworoskiej. W tych przypadkach nie będzie 
to tylko odtworzenie stanu pierwotnego (drogi przed 
rozpoczęciem wykopów były pokryte frezem), drogi 
zyskają nową, asfaltową nawierzchnię.  

 

HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych  
na 2021 rok zostały już ustalone i są dostępne na stronie  

www.tworog.pl (Informacje>>Odpady komunalne) 

BUDŻET 2021  

Najważniejszą uchwałą XXIV sesji Rady Gminy Tworóg 
był budżet na 2021 r. (uchwała nr XXIV/198/2020). 
Podjęto ją jednogłośnie. Projekt uchwały budżetowej 
otrzymał także pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach.   

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada po stronie dochodów 
kwotę 47.564.184,07 zł, w tym dochody bieżące 
40.794.811,00 zł oraz dochody majątkowe 6.769.373,07 zł, 
a po stronie wydatków kwotę 47.564.184,07 zł, w tym 
wydatki bieżące 40.653.811,30 zł oraz wydatki majątkowe 
6.910.372,77 zł. Plan przychodów zakłada 877.359,00 zł. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu uchwały 
budżetowej, po uwzględnieniu i zgrupowaniu wszystkich 
założeń do realizacji w zakresie wydatków na 2021 r. (po 
uwzględnieniu potrzeb bieżących, remontowych, 
inwestycyjnych), kwota planu wydatków ukształtowała się 
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O to kiedy i z jakich środków będzie wykonana  
ul. Piaskowa dopytywała radna Danuta Elwart podczas 
grudniowej sesji Rady Gminy. – W żadnej dokumentacji 
nie było wprost zaznaczone, że zabezpieczono pieniądze 
na ten cel. Ulica nie została wyasfaltowana z budżetu 
gminy na 2020 r. i nie ma tej ulicy wymienionej w budżecie 
na 2021 r. Z jakich środków w takim razie będzie 
wykonana i kiedy? – pytała. – Tą kwestie wyjaśnialiśmy już 
na wspólnym posiedzeniu komisji. Środki finansowe są,  
a droga zostanie wykonana. Podpisaliśmy aneks  
z wykonawcą, który zobowiązał się wykonać zadanie do 
końca kwietnia 2021 r. – powiedział wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Skarbnik gminy, Marzena Żołędziewska wyjaśniła 
również, dlaczego droga nie została wymieniona  
w budżecie na miniony i nowy rok. – Środki nie były i nie 
są wyszczególnione wprost jako nazwa zadania, ponieważ 
odtworzenie dróg traktujemy jako część zadania Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości 
Nowa Wieś Tworoska. 

PLAN ROZWOJU  
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 
WODOCIĄGOWYCH  
I KANALIZACYJNYCH 

W związku z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Usług 
Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. przedstawił 
zaktualizowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024. 
Projekt uchwały w tej sprawie został przedstawiony  
i przegłosowany na grudniowej sesji Rady gminy ( uchwała 
nr XXIV/209/2020). 

Spółka świadczy usługi obejmujące eksploatację ujęć, 
uzdatnianie i dostawę wody oraz odbiór i oczyszczenie 
ścieków z obszaru gminy Tworóg wyposażonego  
w gminną sieć wodociągową i częściowo kanalizacyjną 
(sołectwa Tworóg, Koty, Brynek, Nowa Wieś Tworoska). 
Dla utrzymania i systematycznego podnoszenia jakości 
usług, oprócz właściwie prowadzonych procesów 
technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń  
i systemów sieciowych, niezbędne jest systematyczne 
inwestowanie w rozwój Spółki oraz modernizacja 
istniejących i eksploatowanych obiektów.  

Spółka podejmuje działania mające na celu racjonalizację 
zużycia wody oraz odprowadzanie ścieków.  
Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy dążenie 
do rozbudowy ujęcia wody oraz zbiorników wody pitnej   
w Boruszowicach; budowa inteligentnego systemu 
zarządzania siecią (etap I Boruszowice, Hanusek); 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej  
w Brynku  (etap IV); kontynuacja wymiany starych, 
awaryjnych odcinków wodociągów (głównie  
w Boruszowicach i Hanusku); zakup nowej armatury 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  

 

 

Wartość prognozowanych nakładów inwestycyjnych 
realizowanych w latach 2020 – 2024 wynosi 5.249.000 zł. 
Na tak wysoki koszt wpływają dwie kosztowne inwestycje: 
budowa kanalizacji sanitarnej w Brynku i budowa stacji 
uzdatniania wody w Boruszowicach.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY  
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z dnia 28 grudnia 2020 r..:  

− Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIV/196/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020; 

− Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIV/197/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020 – 2029;  

− Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIV/199/2020 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021 – 2029; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/200/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do 
spółki Zakład Usług Komunalnych w Tworogu; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/202/2020 w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Tworóg;  

− Podjęto uchwałę nr XXIV/203/2020 w sprawie
zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/204/2020 w sprawie
wyznaczenia obszaru Aglomeracji Tworóg; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/205/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania remontu 
ul. Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/206/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania nawierzchni 
asfaltowej ul. Piaskowej w Nowej Wsi Tworoskiej; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/207/2020 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2021; 

− Podjęto uchwałę nr XXIV/208/2020 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz chrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2026; 

Szczegółowe zapisy uchwały na bip.tworog.pl 
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TWG KURIER – SESJA 

WPIS DO GMINNEJ KSIĘGI 
ZASŁUG  

28 grudnia  w trakcie sesji Rady Gminy dokonano 
wpisu do Gminnej Księgi Zasług. Tym razem 
zasłużonym został mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej, 
Reinhard Schygulla, którego doceniono za szczególne 
zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz gminy 
Tworóg. Wpis poprzedzono przegłosowaniem 
stosownej uchwały (nr XXIV/195/2020).  

Reinhard Schygulla urodził się w 1942 r. w Mikulczycach, 
gdzie jego ojciec pracował jako zawiadowca stacji. 
Rodzinny dom był jednak w Tworogu. Po wielu latach,  
w wyniku wojennej zawieruchy, rodzina wróciła do 
Tworoga. – Na miejscu okazało się, że nasz dom przy  
ul. Słowackiego jest zamieszkały. Nowi lokatorzy nie 
wpuścili nas. Przez rok, do czasu ich wyprowadzki, 
mieszkaliśmy w stodole. To był trudny czas. Miałem 
siedem lat, nie znając słowa w języku polskim musiałem 
iść do szkoły. Nie było łatwo, ale człowiek nauczył się 
dostosowywać do sytuacji – wspomina pan Reinhard. Jego 
doświadczenia życiowe, pochodzenie i naturalna chęć 
działania zaowocowały w przyszłości postawą aktywnego 
społecznika. W wielu przedsięwzięciach pomogło mu 
doświadczenie zawodowe. Od 1959 r. pracował w PKP. 
Zdobył dwa mistrzowskie dyplomy, a równolegle rozwijał 
wiedzę administracyjną, skończył studia zawodowe 
zarządzanie BHP. W czasach PRL-u organizował dla 
dzieci szkolnych bezpłatne rejsy po kanale gliwickim,  
a kiedy odbierał w Czechosłowacji maszyny do robót 
torowych wykorzystał czas na nawiązanie relacji  
z sąsiadami. W efekcie organizowano wymianę młodzieży  
i zagraniczne wyjazdy dla całych rodzin.  

W kolei przepracował 44 lata. Od 18 lat jest na emeryturze, 
na nadmiar wolnego czasu nie może jednak narzekać.  
Do dziś działa w Mniejszości Niemieckiej w Tworogu. 

– Do komisji wpłynął wniosek wójtów oraz mieszkańca 
gminy o wpis do Gminnej Księgi Zasług Reinharda 
Schygulla. Wniosek zaopiniowaliśmy pozytywnie. Bardzo 
się cieszymy, ze mamy w gminie osoby, które chcą 
angażować się społecznie. Oby było ich jak najwięcej – 
mówiła podczas sesji przewodnicząca komisji statutowej  
i wpisu do Gminnej Księgi Zasług, Kornelia Rabczyńska. 
Następnie głos zabrała kierownik referatu inwestycji, 
Beata Kwiecińska, która w imieniu całego referatu 
dziękowała panu Reihardowi za wieloletnią pomoc. 
Zaznaczyła, że jego obecność w terenie, znajomość wsi, 
mieszkańców i lokalnych problemów pomagała 
rozwiązywać konflikty i przyspieszała rozwiązywanie 
napotkanych trudności. – Za to wsparcie bardzo 
dziękujemy – mówiła. Uchwałę podjęto 10 głosami za 
kandydaturą, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka, wójt 
Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca wójta Łukasz Ziob złożyli 
zasłużonemu gratulacje i życzenia.  

– Cieszę się, że są osoby, które doceniły moje intencje. 
Tym osobom oraz wszystkim, od których usłyszałem 
dobre słowo oraz z którymi miałem okazję współpracować 
chciałbym bardzo podziękować. Na sesji nie byłem  
w stanie. Za dużo emocji. Kilku osobom chciałem 
podziękować w szczególny sposób. Dziękuję Darkowi 
Całusowi za inicjatywę złożenia wniosku o wpis mojej 
osoby do Księgi Zasług, dziękuje wójtowi i wicewójtowi, 
przewodniczącej Rady Gminy, kierowniczce wydziału 
inwestycji, Wojciechowi Kowalowi, Krzysztofowi Ludera  
i Adamowi Chmielowi – mówi Reinhard Schygulla. 

 

Już czwartą kadencję jest wiceprzewodniczącym. Jego 
siostra – Walburga Erlekampf była pierwszą 
przewodniczącą DFK. – Należy podkreślić, że od samego 
początku działał na rzecz współpracy międzynarodowej 
i budowania relacji z gminami partnerskimi Beňov 
w Czechach i Kumhausen w Niemczech – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Jako opiekun grup 
niemieckojęzycznych, wspólnie z Bertoldem Kubitzą 
i Fryderykiem Zgodzajem, występował w roli przewodnika, 
tłumacza, organizatora. – Angażował się w rozwój 
społeczno-kulturalny gminy i był w tym bardzo aktywny –
mówi wójt. W ostatnim czasie natomiast pan Reinhard 
mocno zaangażował się w pomoc przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. 
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KURIER HOBBYSTA 
BETLEJKA W ŚWINIOWICACH  

W Świniowicach po raz drugi powstała żywa Betlejka.  
To wspólna inicjatywa mieszkańców i proboszcza parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi. 
Betlejka stanęła obok kaplicy pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Można  
ją odwiedzać do 2 lutego.  

Przygotowali m.in. kartki z życzeniami oraz przedstawienie 
o św. Mikołaju dla mieszkańców Domu Seniora w Nowej 
Wsi Tworoskiej i podopiecznych Domu Opieki Społecznej 
w Miedarach. Film z nagraną prezentacją  przekazano 
placówkom. Wolontariusze odwiedzili również Darka –
niepełnosprawnego absolwenta szkoły i wręczyli mu 
świąteczną paczkę. Ponadto uczniowie włączyli się do 
koncertu charytatywnego dla dzieci z Domu Dziecka 
w Stolarzowicach poprzez przygotowanie jasełek online 
wraz z świątecznymi życzeniami. Młodzież zbierała także 
dary na rzecz Stowarzyszenia Bezpańskich Zwierząt 
„Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach oraz Stowarzyszenia 
Pomocy Bezpańskich Kotów w Lublińcu.  

Wizytę w Świniowicach docenią całe rodziny. Wokół 
dzieciątka Jezus, Maryi, Józefa oraz pastuszków 
zamieszkała gromada zwierząt. W większości  
to mieszkańcy świniowickich gospodarstw. Przy Betlejce 
zobaczycie m.in. alpaki, gęsi, osły, barany, gołębie, króliki. 
Całość dopełniają bogate iluminacje widoczne po 
zmierzchu. Nad żłobkiem błyszczy się widoczna z daleka 
gwiazda betlejemska, świecą się okoliczne drzewa,  
z mroku wyłaniają się trzej królowie. Prawdziwy koncert 
świateł, pośrodku którego można adorować 
nowonarodzone Dzieciątko.   

To jedyna żywa stajenka w gminie Tworóg i jedna  
z nielicznych w okolicy. Serdecznie zapraszamy! 

 

ŚWIAT POTRZEBUJE DOBRA! 
SP w Tworogu brała udział w akcji MEN „Razem na 
święta”, której celem jest zarówno zachęcenie uczniów do 
niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot 
i więzi międzypokoleniowych. Tegoroczna edycja akcji, ze 
względu na stan epidemii, miała nieco odmienny 
charakter. Mimo trudnego czasu wolontariusze pomagali 
jak tylko mogli. Oto kilka przykładów.  

 

14 grudnia wolontariusze z SP w Tworogu wraz 
z opiekunem odwiedzili podopiecznych Domu Opieki 
Społecznej w Tworogu, obdarowując mieszkańców 
paczkami świątecznymi, radosnym słowem i szczerym 
uśmiechem.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

R            E            K            L            A            M            A 

SEZON NA „RYMA” 

CZYLI O ŚLĄSKICH SPOSOBACH NA KATAREK I 
GARDEŁKO… 

Co robić, gdy przeziębienie dobiera nam się do skóry? 
W każdym domu do dzisiaj znane są „magiczne” 
sposoby na drobne infekcje. Medycyna naturalna, jak 
w każdym miejscu na świecie, miała wiele do 
powiedzenia również na Śląsku. Co z babcinej wiedzy 
przetrwało?  

Joanna Świtała-Mastalerz i Dorota Świtała-Trybek zebrały 
lokalne sposoby na „ryma” w książce „Śląska spiżarnia” 
(do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tworogu). O ziołolecznictwie przeczytacie w wymownie 
zatytułowanym rozdziale „Czemu lekarz nie podoła, 
poradzi baba i zioła”…  

Śląsk bardzo często kojarzony jest i przedstawiany  
w zestawieniu z przemysłowym, kopalnianym 
krajobrazem. Tymczasem spora część regionu wciąż 
wyróżnia się rolniczym charakterem. W naszej gminie 
nadal możemy  wskazać gospodarstwa rolne, gdzie 
tradycje kulinarne starzyków są po dziś dzień 
pielęgnowane, a rytm życia wyznaczają pory roku. 
Przepisy na dania codzienne i świąteczne, na napoje, 
nalewki, domowe leki są pilnie przechowywane  
i przekazywane kolejnym pokoleniom. Dawnej, w czasach, 
gdy dostęp do medycyny był ograniczony wiedza  
o ziołolecznictwie była wręcz koniecznością.  
W przydomowych ogródkach hodowano różne zioła: 
rumianek, szałwię, miętę, rutę. Uprawiano rośliny  
i warzywa o prozdrowotnych właściwościach takie jak 
cebula, czosnek, chrzan, koper, seler, pietruszka. – 
Wykorzystywano różne rodzaje roślin, od gatunków 
trujących (np. pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilcze 
łyko, bieluń dziędzierzawa, buławinka czerwona) do 
sadzonych w przydomowych ogródkach. Dostęp do 
rozmaitych ziół, jak i mikstur z nich sporządzanych, nie był 
trudny, nabywano je głównie na jarmarkach i odpustach. 
Dużą popularnością w społecznościach wiejskich cieszyli 
się uzdrowiciele, zwani na Śląsku owczarzami 
(łowczarzami) – piszą badaczki kultury śląskiej.  

Zbieraniem ziół zajmowały się kobiety. Robiły to  
w określonym czasie – zawsze rano lub późnym 
popołudniem. Idealnym momentem w roku był dzień  
św. Jana, wigilia Bożego Ciała, wigilia dnia św. Wojciecha 
(23 kwietnia), wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (15 sierpnia). Był też zwyczaj, pielęgnowany  
w niektórych miejscowościach po dziś dzień, święcenia 
ziół w dniu Matki boskiej Zielnej.  

Dziś na nowo odkrywamy wartość medycyny naturalnej. 
Wspomniane badaczki śląskiej kultury zebrały  
i opracowały najpopularniejsze, wciąż stasowane przepisy 
na specyfiki wspomagające leczenie drobnych infekcji.  

Przeczytajcie, co polecają mieszkańcy naszej 
gminy i okolic: 

1. Nalewka z czosnku – 1 szklanka przegotowanej 
wody, 3 cytryny, 2 główki czosnku, 6 łyżek miodu –
wymieszać, odstawić na 24 h, odcedzić i pić 3 razy 
dziennie po jednej łyżce. 

2. Syrop z mleczy – 200 kwiatków mleczy rozłożyć na 
stole, żeby wyszły robaki, przygotować 0,5 kg 
cukru i sok z 2 cytryn. Zagotować 0,5 l wody, 
wrzucić kwiatki i gotować. Dokładnie wycisnąć, 
dodać cukier, sok z cytryny, gotować na małym 
ogniu 2 godziny. Syrop przelać do butelek. 

3. Miód lipowy – świeże kwiaty lipy umyć, włożyć do 
syropu z cukru i wody, odstawić w ciemne miejsce, 
mieszać codziennie przez tydzień, potem lekko 
pogotować , przecedzić i zlać do słoików. 

4. Rozgrzewające herbaty: herbata z lipy, herbata z 
imbirem, cytryną i cynamonem, z dodatkiem soków 
z jeżyn, malin, czarnej porzeczki, czarnego bzu. 

5. Ból gardła można załagodzić płucząc go szałwią, 
żując owoc czarnej porzeczki i pijąc kompot ze 
śliwek. Można również wypróbować popularny 
syrop z cebuli, jeść czosnek, płukać gardło wodą 
z solą. Niektórzy zalecają obwiązanie gardła
boczkiem… 

Trzymajcie się ciepło i zdrowo! 
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KURIER POD LUPĄ 
Jednak w tym roku drożej, bo podatek od lokalu hop do 
góry i opłata za prąd hop do góry. Abonament radiowo 
telewizyjny też hop do góry. To może spacer z pieskiem 
żeby od tego odpocząć? Uwaga! Opłata za posiadanie 
pieska hop do góry. A jak już wyjdziecie i przy okazji 
śmieci wyrzucicie to pamiętajcie, że za to też hop do góry. 

Jak widzicie rząd zadbał o nasze zdrowie i ma chyba dla 
nas plan, abyśmy w 2021 roku zostali krajem lekkoatletów.
Trochę się naskaczemy od tego hop do góry! Sprawcie 
sobie tylko wygodne obuwie w tym roku, bo jak mówi inne 
mądre powiedzenie: „Żeby kózka nie skakała ,to by nóżki 
nie złamała”. 

Monika Pudykiewicz

Uzupełniając dowcipną, chociaż średnio optymistyczną 
wizję naszej felietonistki podajemy kilka innych 
przepowiedni ludowych, może któraś da nam odrobinę 
nadziei… 

 Gdy ciepłe Gody, na Wielkanoc lody 
 Choinka po wodzie, jajko po lodzie 
 Miesiąc styczeń – czas do życzeń. 
 Styczeń mrozi – lipiec skwarem grozi. 
 W styczniu burze i grzmoty – w lato mało roboty. 
 Minął wspaniały bal sylwestrowy, Nowy Rok budzi 

się z bólem głowy. 
 Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa 

zima. 
 Styczeń, styczeń, wszystko studzi – rośliny, 

zwierzęta i ludzi. 
 Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

NO TO HOP W NOWY ROK!  

Witajcie moi gminni współmieszkańcy w Nowym Roku. Czy 
i Wy nie mogliście podziwiać fajerwerków w sylwestrową 
noc z powodu strasznej mgły? U mnie było tak gęsto, że 
niestety nawet  fajerwerki  sąsiadów wyglądały jak  zadki 
świetlików…   

Kierowana ciekawością sprawdziłam oczywiście  
w przepowiedniach ludowych, co wróży nam taka mgła na 
ten nowy rok. I co? Ano to: „Gdy Nowy Rok mglisty – 
zjedzą kapustę glisty”. Zatem już współczuję rolnikom, 
ogrodnikom i działkowiczom, bo szykują się marne plony. 
A te jak wiadomo oznaczają wysokie ceny. Zatem 
współczuję nam wszystkim. Mało optymizmu, ale to 
dlatego, że zadziwiająco krótko czekaliśmy na ziszczenie 
się tej przepowiedni, gdyż już pierwszego stycznia zaczęły 
obowiązywać nowe podatki. Ale, że jak? Co? Gdzie?  

Przecież z nadzieją czekaliśmy na ten Nowy Rok. 
Obiecywaliśmy sobie, że będzie lepszy. Po 2020 to już 
tylko z górki miało być. I co? I wychodzi na to, że byliśmy 
naiwni, bo teraz ani się pocieszyć słodkim napojem – bo 
podatek cukrowy i ceny hop do góry. Ani się upić, bo 
podatek od małpek hop do góry!  A tanimi zakupami z Chin 
możemy się pocieszać tylko do lipca, bo potem ceny hop 
do góry o VAT… Co robić? Jak żyć? Może tak jak w 2020, 
czyli siedzieć w domu i oglądać telewizję. Ha! 
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KURIER KULTURALNIE 

Przypominamy, że kartki konkursowe należało wysłać do 
14 grudnia. Prace przesłane po terminie nie brały udziału 
w konkursie.  

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
– NOWY TERMIN! 

Od pewnego czasu planowanie w naszym kraju jest, 
można powiedzieć, niemożliwe. W poprzednim numerze 
zachęcaliśmy do udziału 10 stycznia w finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale jak to w pandemii 
bywa, z dnia na dzień sytuacja się zmieniła. Wprowadzone 
dodatkowe obostrzenia obowiązujące od 28 grudnia 
związały organizatorom ręce.  

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była 
gotowa  zagrać 10 stycznia po raz 29. 1362 Sztaby, 
120 tys. wolontariuszy, pomimo pandemii jest gotowych do 
działania, dlatego zmieniono termin finału.  

Orkiestra zagra 31 stycznia. Tego dnia jednoczymy się 
duchowo dla wspólnego, wyższego celu – dla 
ratowania i ochrony ludzkiego zdrowia.  

Przypominamy, że jeden ze sztabów powstał w Tworogu. 
Jego siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.  

Kontakt do sztabu: 
tel. 794 788 644 

sztabtworog@o2.pl 
 

MAŁA KSIĄŻKA  
– WIELKI CZŁOWIEK 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu bierze udział  
w kampanii Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”, w ramach której każdy przedszkolak 
odwiedzający bibliotekę otrzymuje w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą. Składają się na nią: książka „Pierwsze 
czytanki dla…” oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania 
naklejek.  

W grudniu pierwszy SUPER Czytelnik odebrał dyplom oraz 
nagrodę za uczestnictwo w akcji. Oto dumny Ksawery!   

 

NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI 
BOŻONARODZENIOWE 
W grudniu Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu ogłosił 
konkurs na najpiękniejsza kartkę świąteczną. 
Nadesłano mnóstwo przepięknych, kolorowych  
i fantazyjnych prac, dzięki którym poczuliśmy 
bożonarodzeniowy klimat.  

Było bardzo trudno wybrać zwycięzców. Jolanta 
Warzecha, instruktorka warsztatów plastycznych „Zabawa 
w artystę” przewodziła jury. Jurorzy zdecydowali 
ostatecznie, że I miejsce otrzymuje Bartosz Razik,  
II miejsce – Emilia Krzyżewska, a III – Maria Mundzik. 

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują wyróżnienia 
i drobny upominek. Po odbiór nagród zapraszamy do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu. 
  

Foto. Różnorodne techniki, motywy, pomysły… Mali artyści jak zawsze 
zachwycali i inspirowali. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

STRAŻNICY PRZYRODY  
Z WIZYTĄ U MIKOŁAJA 

Nadleśnictwo Brynek przyłączyło się w tym roku do akcji 
„Militarny Mikołaj”. Jest to świąteczna akcja charytatywna, 
której głównym celem jest edukacja dzieci w zakresie 
bezpieczeństwa w domu, ruchu drogowym, nad wodą itp.  
Jednocześnie akcja ma pokazywać dzieciom na czym 
polega praca wszystkich służb mundurowych: Wojska, 
Policji, Straży Pożarnej, Ratowników Medycznych, Straży 
Miejskiej, Ratowników WOPR, czy Nadleśnictw.  

 klas IV-VI 
I miejsce dla Agnieszki Szkolik, uczennicy klasy VI SP 
w Wojsce 
II miejsce dla Emilii Mele, uczennicy klasy IV SP 
w Tworogu 
II miejsce dla Rozalii Jańczuk (zdj. powyżej), uczennicy 
klasy VI SP w Tworogu 
III miejsce dla Hanny Tomczyk (zdj. poniżej), uczennicy 
klasy IV SP w Boruszowicach. 

 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Strażnik 
przyrody”. Gościem Mikołaja był z-ca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Brynek, Adam Mazur, który opowiedział  
o pracy leśnika, istniejących zagrożeniach dla naszych 
lasów, obecnym ich stanie oraz o swoich leśnych 
przygodach.  

Nadleśnictwo Brynek przekazało na licytację 10 voucherów 
na choinki – dochód z licytacji został przekazany na 
refundację leków dla chorych dzieci ze Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. 

KONKURS KOLĘD  
I PASTORAŁEK  

Pomimo nauki zdalnej w grudniu w SP w Tworogu 
przeprowadzono i rozstrzygnięto II  Niemieckojęzyczy 
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – „Fröhliche 
Weihnacht überall”.  

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za 
udział. Fundatorem nagród i współorganizatorem 
tegorocznego konkursu było Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego działające 
w Tworogu. Dziękujemy nauczycielom zaangażowanym 
w prace komisji konkursowej oraz nauczycielom 
przygotowującym dzieci do konkursów. Pragniemy złożyć 
podziękowania rodzicom za zaangażowanie i pomoc 
w nagraniu występów dzieci. 

Anna Wasilewska i Anna Lipka-Zanozik
 

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych z Boruszowic, Wojski oraz Tworoga. Oto 
zwycięzcy:  

 klas I-III: 
I miejsce dla Oskara Łysik, ucznia II klasy SP w Tworogu 
II miejsce dla Hanny Mika, uczennicy II klasy SP 
w Tworogu 
III miejsce dla Małgorzaty Pawłowskiej, uczennicy II klasy 
SP w Wojsce 
Wyróżnienie otrzymała Antonina Ciba, uczennica III klasy 
SP w Boruszowicach. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Mimo obowiązujących ograniczeń i przestrzegania reżimu 
sanitarnego podczas obchodów złotych godów nie 
zabrakło emocji. Ta wyjątkowa okazja zwłaszcza w tak 
trudnych czasach skłania do refleksji jak ważny jest 
szacunek i miłość drugiego człowieka. Wytrwanie 
w przysiędze małżeńskiej budzi niezmiennie podziw 
i prestiż, oby stanowiło dla nas inspirację do naśladowania. 
Ogromne gratulacje i  życzenia kolejnych wspólnych lat 
w zdrowiu. 

W tym roku Złote Gody obchodzili: Grażyna i Włodzimierz 
Zawartka, Zofia i Piotr Bernaś, Teresa i Kazimierz Kimla, 
Michalina i Marcin Zielińscy, Maria i Józef Dworaczek, 
Elżbieta i Jan Poloczek, Marta i Wilhelm Pallek.  

Zdjęcia z wydarzenia możecie zobaczyć na stronie Urzędu 
Gminy w Tworogu www.tworog.pl (w galerii).  

SZCZEPIENIA PRZECIWKO 
COVID-19 W TWOROGU 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Tworogu jest wymieniony w rządowym rejestrze   
punktów szczepień przeciwko covid-19. Rejestracja ma 
się rozpocząć 15 stycznia.  

Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej 
w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel 
medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów 
pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy 
społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach 
farmaceutycznych, studenci medycyny). Proces szczepień 
będzie realizowany etapami. Głównym celem Narodowego 
Programu Szczepień jest osiągnięcie poziomu 
zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego 
zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 
roku.  

Procedura rejestracji według rządowych zapowiedzi ma 
być prosta i bezpieczna. Cały proces – od rejestracji do 
zaszczepienia – ma się składać z kilku etapów:  

 Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ 
lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. 

 Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja 
przez lekarza. 

 Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta 
po szczepieniu. 

 Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez 
konieczności ponownej rejestracji. 

Więcej o Narodowym  Programie Szczepień  
przeczytacie na stronie: 

www.gov.pl/web/szczepimysie 

NA DOBRE I NA ZŁE 

Od 50 lat razem kroczą przez życie. Dzielą radości  
i smutki, sukcesy i trudności życiowe. Są razem na dobre  
i na złe… W tym roku, z powodu pandemii, Złote Gody 
obchodzono inaczej niż zwykle, nie oznacza to jednak, że 
było mniej uroczyście. 14 grudnia wójt Eugeniusz Gwóźdź 
wraz z zastępcą kierownika USC Andrzejem Kalusem 
osobiście odwiedzili Jubilatów, by wręczyć im pamiątkowe 
medale Prezydenta RP oraz złożyć gratulacje i życzenia 
(zdj. poniżej).  

Foto. Zofia i Piotr Bernaś podczas wręczania medalu Prezydenta RP. 

 

Foto. Teresa i Kazimierz Kimla w towarzystwie wójta Eugeniusza 
Gwoździa. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

PÓŁ ROKU PRACY I SĄ EFEKTY 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu już 
prawie zakończona. Trwają prace wykończeniowe  
i ostatnie poprawki. Inwestycja jeszcze rok temu 
wydawała się odległą perspektywą. Jej całkowity koszt 
to 2 532 000,00 zł. To ogromne obciążenie dla gminy. 
Szczęśliwie w maju otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Dotacja z budżetu Państwa wynosi 1 126 068,71 zł. 
Prace budowlane ruszyły pod koniec czerwca.  

Na profilu FB podstawówki i gminy Tworóg na bieżąco 
pojawiały się zdjęcia z placu budowy, wybraliśmy kilka  
z nich, które pokazują postępy prac.  

Ponadto wykonano oddzielne przyłącza wody i kanalizacji 
sanitarnej. Doprowadzono oddzielne przyłącze gazowe na 
potrzeby kotłowni gazowej. Ogrzewanie gazowe 
dobudowanej części jest niezależne od ogrzewania 
istniejącego budynku.  

Na zewnątrz zaprojektowano ciągi piesze i kołowe oraz 
powierzchnie biologicznie czynne (trawniki, nasadzenia). 
Kolorystyka i materiały elewacyjne dobudowanej części 
nawiązują do starszego budynku. Gmina wydała na 
rozbudowę z własnego budżetu 1 405 931,29 zł.  

 

W ciągu sześciu miesięcy dobudowano do istniejącego 
budynku z lat 30-tych ubiegłego wieku dwukondygnacyjny 
budynek o pow. użytkowej 668,49 m2. Na parterze 
znajdują się: wiatrołap, korytarz, szatnia, 3 sale 
dydaktyczne, toalety dla dziewcząt i chłopców, osób 
niepełnosprawnych i nauczycieli, pomieszczenie 
gospodarcze oraz kotłownia na potrzeby ogrzewania.  

Foto. Lipiec 2020 – początek rozbudowy. 

Foto. Sierpień 2020. 

Na piętrze: korytarz, 4 sale dydaktyczne, pokój 
nauczycielski, toalety dla dziewcząt i chłopców 
i nauczycieli oraz pomieszczenie gospodarcze. 

 

Foto. Styczeń 2021. Na zewnątrz budynek wygląda imponująco.  
W środku trwają ostatnie roboty. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy 
mogli pokazać na naszych stronach klasy gotowe na przyjęcie uczniów.  

Foto. Listopad 2020. Od prawej: dyrektor SP w Tworogu, dyrektor ZOPO 
w Tworogu, wójt Gminy oraz poseł Jarosław Gonciarz na placu budowy. 
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SALA GOTOWA NA BAL 

W Świniowicach zakończył się kolejny etap remontu 
sali przy OSP Świniowice. Świetlice od kilku lat jest 
systematycznie remontowana i modernizowana.  

To jedyne tego typu miejsce w sołectwie. Tu odbywają się 
wydarzenia kulturalne (bale karnawałowe, opłatki dla 
seniorów, dzień kobiet itp.). Niestety budynek nie był 
remontowany przez wiele lat. Jego stan z roku na rok 
pogarszał się. Koszt kompleksowej modernizacji 
przekraczał możliwości finansowe małej wsi, dlatego 
roboty są wykonywane w etapach.  

Pierwszym ważniejszym remontem było wykonanie kuchni 
i toalet, jeszcze za kadencji poprzedniej sołtyski. W 2018 r. 
wykonano podwieszany sufit, w 2019 r. wyremontowano 
podłogę – położono panele. W międzyczasie, przy okazji 
termomodernizacji budynku, wymieniono oświetlenie na 
energooszczędne. W grudniu 2020 r. zakończono 
natomiast gruntowne odświeżenie ścian (zostały 
otynkowane i pomalowane) i wykonanie zdobień (kolumny 
i fragment ściany pokryto cegłą ozdobną). Koszt ostatniej 
inwestycji to 27 tys. zł. Sfinansowano ją z funduszu 
sołeckiego. Efekty możecie zobaczyć na zdjęciach. Sala 
wygląda czysto, schludnie i nowocześnie. Można  
tu organizować imprezy okolicznościowe, bale 
karnawałowe i inne wydarzenia. Jak tylko obostrzenia 
związane z koronawirusem nieco stopnieją, Świoniowice 
będą gotowe na bal!  

– Chcemy aby ta sala była dla mieszkańców, żeby nie 
odstraszała, a zapraszała. Mamy zaplecze kuchenne, na 
zewnątrz jest plac zabaw. To doskonałe miejsce dla całych 
rodzin – mówi sołtys wsi, Patrycja Skowronek. Niebawem 
będzie wykonywane obejście wokół budynku. Ma powstać 
wybrukowany parking, posadzona roślinność i wstawione 
ławki. Estetyka tego miejsca ma znaczenie. To serce wsi. 
Miejsce centralne. Tutaj działa Ochotnicza Straż Pożarna, 
w pobliżu znajduje się kaplica, przy której obecnie możecie 
podziwiać żywą stajenkę. Idąc ulicą w druga stronę 
dojdziecie do słynnego zabytkowego piekarnioka. –
Staramy się dbać o wygląd wsi, ale potrzeb jest bardzo 
dużo. Na liście naszych priorytetów jest jeszcze korytarz z 
klatką schodową – przyznaje pani sołtys.  
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 TWG KURIER – SKRÓT WYDARZEŃ  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto.  Po lewej grudniowa sesja Rady Gminy. Obrady otwarła 
uroczystość wpisu do Gminnej Księgi Zasług kolejnego mieszkańca 

gminy. Radni dyskutowali m.in. o budżecie gminy na 2021 r., odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podjęto wiele 

ważnych decyzji. Piszemy o nich w dziale „sesja”. Na zdj. powyżej wójt 
Eugeniusz Gwóźdź wraz zastępcą kierownika USC Andrzejem Kalusem 

na chwilę przed odwiedzinami Jubilatów obchodzących w tym roku  
Złote Gody (str. 13).  


