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 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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TWG 

KURIER TABLICA 
GOK WAS ROZRUSZA!  

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zachęca dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w zajęciach 
popołudniowych. W ofercie warsztaty plastyczne, akrobatyka, fitness, Akademia Sportu DESHI prowadzi zajęcia pod 
hasłem: rolki - wrotki - deskorolki - fiszki oraz treningi kyokushin kenbukai karate. Szczegóły u instruktorów. Poniżej 
grafik, prosimy jednak o odwiedzanie strony internetowej GOK (www.gok-tworog.pl) ponieważ grafik może ulec 
drobnym zmianom. 

 warsztaty plastyczne - Jola W. tel. 601 490 099 
 fitness - Patrycja J. tel. 726 690 977 patrycjajaruszowiec.pl/ 
 Akademia Sportu DESHI - Robert W. tel. 693 645 690 
 Jiu-Jitsu Ikizama Club - Michał G. 785 192 198 
 Akrobatyka - Jacek S. tel. 660 975 104 

MIASTO ZNÓW JĄ ZAWOŁAŁO!  

Danuta Terlikowska, malarka z Tworoga po raz drugi 
wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 
Naiwnej „Art Naif Festiwal”. Na wystawie w Galerii „Szyb 
Wilson” w Nikiszowcu można  zobaczyć obraz olejny 
„Toronto nocą” (do 11 września!). W tym roku z powodu 
trwającej pandemii, która utrudnia organizację wydarzenia 
na skalę międzynarodową, motywem przewodnim stała się 
naiwna sztuka polska. 

Malarka z Tworoga w swoim dorobku ma już cztery 
wystawy. Ponadto jest autorką tomiku poezji „Testament 
miłości” oraz bajki dla dzieci „Obłoczek Dabo” 
(wydanie zawiera grafiki i ilustracje jej autorstwa). 

Wystawę w Galerii „Szyb Wilson” można oglądać 
stacjonarnie od 9:00 do 19:00  

lub na stronie internetowej festiwalu:  
artnaiffestiwal.pl   

Polecamy!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
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TWG 

KURIER SESJA 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach radni 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
wotum zaufania (uchwała nr XXIX/249/2021) oraz 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 
(nr XXIX/251/2021). Wójt, Eugeniusz Gwóźdź podziękował 
za współpracę Radzie Gminy, sołtysom, stowarzyszeniom, 
kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom 
Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz gminy. 

Budżet na rok 2020 zakładał dochody w kwocie 
49.002.062,52 zł oraz wydatki 50.860.113,39 zł. Przyjęto 
zatem deficyt budżetu w wysokości 1.858.050,87 zł, który 
zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytów.
W trakcie 2020 roku następowały zmiany planu zarówno 
po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów 
budżet został zwiększony o kwotę 249.822,52 zł 
i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 
31.12.2020 r.) wyniósł 49.251.885,04 zł. Ogółem dochody 
budżetu w 2020 roku wykonano w kwocie 47.545.334,00 
zł, co stanowi 96,54 % planu.  

WZROST OPŁATY ZA ODPADY 

31 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, 
na której podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. Mieszkańcy muszą się liczyć 
ze wzrostem stawki i to całkiem wyraźnym.   

Kwota 27 zł jaka została zaproponowana na początku roku 
była oszacowana na podstawie danych z zeszłego roku. 
Teraz można było zweryfikować założenia, a matematyka 
okazała się bezwzględna. 27 zł to za mało, by sfinansować 
gospodarkę odpadami na terenie naszej gminy. Dlaczego? 

Wzrosła częstotliwość wywozów śmieci oraz ich ilość. 
Przykładowo w 2020 r. po 7 miesiącach zebrano 120 ton 
odpadów, w tym roku mamy już 260 ton. W przypadku 
wielkogabarytów wartości wynosiły: w 2020 r. 66 ton, 
w 2021 r. – 120 ton. W zeszłym roku stawka za tonę 
wywiezionych odpadów zmieszanych płaciliśmy 824 zł, 
w tym roku – 923 zł. Odpady segregowane kosztowały rok 
temu 783 zł, teraz – 865 zł.  

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gospodarka odpadami 
musi być samofinansującym się systemem. Gmina nie 
może dopłacać do systemu. Stawka musi więc pokryć 
wszelkie koszty gospodarki odpadami.  

Radni, na podstawie przedstawionych danych, po dłuższej 
rozmowie podjęli odpowiednią uchwałę, na mocy której 
ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 33,00 zł miesięcznie od 
każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość.  

 

Z RAPORTU O STANIE GMINY…. 

Na lipcowej sesji Rady Gminy radni rozpatrzyli Raport  
o Stanie Gminy. Oto kilka ciekawostek z dokumentu, który 
obejmuje podsumowanie poprzedniego roku.  

 W okresie od początku do końca 2020 r. liczba 
mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się  
o 23 osoby. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 
7897 osoby, w tym 4038 kobiet i 3859 mężczyzn.  

 W 2020 roku w Gminie Tworóg narodziły się  
73 osoby (38 dziewczynek i 35 chłopców). 

 Zmarło 116 osób, w tym 60 kobiet i 56 mężczyzn. 
Wobec tego przyrost naturalny w 2020 roku 
wyniósł : — 4,3 ‰ . Odnotowano w 2020 roku  
0 zgonów wśród niemowląt. 

 Na koniec roku 2020 w centralnej ewidencji 
działalności gospodarczej widniało 368 podmiotów 
działających na terenie Gminy Tworóg. W trakcie 
roku sprawozdawczego zarejestrowano 18 nowych 
przedsiębiorstw natomiast 10 podmiotów 
wyrejestrowano. Przedsiębiorcy z terenu Gminy 
Tworóg zajmują się głównie handlem, 
budownictwem, transportem, edukacją, 
działalnością związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją.  

 Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 
w zaokrągleniu 6.020 zł, natomiast wydatki  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.798 zł. 

 W 2020r. kontynuowano realizację projektu pn: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś 
Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną  
i rurociągiem tłocznym. Po wykonaniu kanalizacji 
Gmina Tworóg w ramach środków własnych 
odtworzyła nawierzchnię drogi powiatowej, dróg 
gminnych. Wybudowana kanalizacja została 
oddana do użytkowania i przekazana Zakładowi 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu  
w odpłatne administrowanie. Rozpoczęto proces 
przyłączania nieruchomości sołectwa Nowa Wieś 
Tworoska do nowo wybudowanej kanalizacji. 

Raport o Stanie Gminy do pobrania na: 
bip.tworog.pl 

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

Przypominamy o obowiązku podłączania 
nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej – przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać  
w Dziale Technicznym ZUK Tworóg Sp. z o.o.  
pod numerem telefonu 32 381 00 50. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
MIĘDZYNARODOWO  
I SPORTOWO 

7 sierpnia w Kotach zorganizowano trzecią edycję 
Kotowskiego Biegu i Marszu Nordic Walking. Wystartowało 
134 uczestników nie tylko z okolicy. – Prócz mieszkańców 
regionu, mieliśmy zawodników z Niemiec i Ukrainy. Można 
więc powiedzieć, że było międzynarodowo – mówi sołtys 
Kotów, Adam Wandzik.  

Dalszą część festynu mieszkańcy świętowali przy zabawie 
tanecznej poprowadzonej przez zespół Diapson. Imprezę 
uświetnił również koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej 
z Boruszowic–Hanuska. Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych. Był „dmuchaniec” i animacje z nagrodami 
prowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. Widzów wprawił w zachwyt pokaz 
magicznych sztuczek w wykonaniu iluzjonisty Macieja 
Leksy. Młody iluzjonista z Gminy Tworóg dał pokaz swoich 
umiejętności przenosząc widzów w zupełnie inny wymiar. 

Na spragnionych mocniejszych wrażeń czekał pojazd 
SKOT OT64 – w pełni opancerzony wóz bojowy, którym 
można było się przejechać i poczuć wiatr we włosach. 
Fotorelacja z imprezy do zobaczenia na stronie 
www.gok-tworog.pl.  

 

Trasa liczyła 6 km. Jej zabezpieczeniem zajęli się 
strażacy. Było sporo uczestników z terenu gminy Tworóg. 
Dużą reprezentację wystawił klub z Boruszowic 
„Brazylijskie Jiu-Jitsu IKIZAMA CLUB” (zdj. powyżej).  
Z kolei kotowski „Happy Team” wystąpił w podwójnej roli: 
zawodników i organizatorów. – Cieszę się, że nasza 
propozycja wpisała się na stałe w sportowy kalendarz 
regionu. Zawsze biegniemy w pierwszą sobotę sierpnia. 
Tydzień później odbywa się słynny Bieg Katorżnika. Część 
zawodników Kotowski Bieg traktuje jako rozgrzewkę przez 
zmaganiami w błocie – mówi Adam Wandzik.  

– Dziękuję zawodnikom za udział w wydarzeniu oraz 
wszystkim, którzy pomogli przy organizacji. W sposób 
szczególny dziękuję mojej żonie, która jak zawsze bardzo 
pomogła – mówi sołtys Kotów.  

Zdjęcia z biegu i marszu NW autorstwa Moniki Kobędza  
na stronie: twg-kurier.pl 

GORĄCA ATMOSFERA  
W BORUSZOWICACH 

W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy Boruszowic 
żegnali wakacje na festynie sołeckim. Pomimo chmur 
i przelotnych opadów deszczu atmosfera była gorąca.  

O niesamowity klimat podczas imprezy zadbał tercet 
tancerek, które towarzyszyły duetowi Szwarne Karlusy Na 
początek artystki tanecznym krokiem zabrały 
zgromadzonych do Francji, ojczyzny Kankana. Następnie, 
niczym Szeherezada z „Księgi tysiąca i jednej nocy”, 
w tanecznej opowieści zaprezentowały orientalne tańce 
arabskie. Występ zakończyły w rytmie gorącej samby 
przenosząc wszystkich do  Rio de Janeiro.  

 
Po rozdaniu pucharów (wyniki na www.zmierzymyczas.pl) 
był czas na relaks. Na dzieci czekały gry i zabawy, na 
dorosłych mecz piłki nożnej i zabawa taneczna. Bieg 
zorganizowali: sołtys Kotów, rada sołecka w Kotach, LKS 
„Orzeł” Koty przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych 
(z Kotów, Tworoga i Potępy) oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu i Gminy Tworóg.  



6 

 

TWG KURIER – HOBBYSTA 

WAKACJE Z DESHI W TWOROGU 
I OKOLICY 

Nikt się nudził, nikt nie marudził, bo „Wakacje z DESHI  
w Tworogu i okolicy” to czysta przyjemność. Dzieci 
codziennie odwiedzały Ośrodek Wypoczynkowy 
„Brzeźnica”, korzystając z dobrodziejstw słonecznej 
pogody. Kąpały się w basenie, lepiły zamki z piasku, 
szalały na placu zabaw i wypoczywały błogo na leżakach. 
Tak minął lipcowy turnus.  

Opiekunowie codziennie przygotowywali dodatkowe 
atrakcje. Było spotkanie z dzielnicowym. St. asp. Maciej 
Bobola przeprowadził pogadankę ”Bezpieczeństwo 
podczas wakacji i nie tylko”. Jolanta Warzecha  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu przygotowała 
plenerowe warsztaty plastyczne (m.in. widowiskowe 
malowanie na folii), a Robert Warzecha – instruktor 
Akademii Sportu DESHI zaprosił dzieci do marszobiegu 
połączonego z prelekcją na temat topografii oraz 
praktycznym szkoleniem posługiwania się mapą 
kompasem i busolą. Była też sesja fotograficzna przed 
pałacem w Brynku w strojach nie z tej epoki.  

Ze względu na duże zainteresowanie zorganizowano drugi 
turnus w sierpniu. Tym razem pogoda nieco utrudniła 
zadanie, ale dzieci i tak świetnie się bawiły. 
Zorganizowano zajęcia na terenie GOK-u, były rozgrywki  
w „Chińczyka” na puzzlowej macie, filmy, trochę plastyki,  
a gdy pogoda się poprawiła – wyprawa do lasu na grzyby! 
Fotki na profilu Akademii FB.  

PODZIĘKOWANIA 

Akademia Sportu DESHI składa podziękowania 
Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu za udzielone 

wsparcie finansowe. 

 

OGŁOSZENIE 

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. jako 
zarządca Cmentarza Komunalnego w Boruszowicach  
i Tworogu informuje o konieczności dokonywania wpłat 
za utrzymanie terminu ważności grobu.  

Dysponenci grobów proszeni są o zgłaszanie się 
osobiście lub telefonicznie do Zakładu w celu 
uzupełnienia opłaty oraz ustalenia opłaty na kolejne 
lata, bądź złożenia rezygnacji z dalszego utrzymywania 
grobu.  

Termin zgłaszania się upływa z dniem  
30 września 2021 r. 

Dodatkowe informacje  
pod nr tel. 32 284 67 93 

 

R            E            K            L            A            M            A 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
NIE JESTEŚMY ŚWIĘTE!  

Wrzesień 2021 to wyjątkowa data dla Koła Gospodyń 
Wiejskich z Tworoga. Dokładnie 60 lat temu powstała 
organizacja, która po dziś dzień aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym Tworoga. 14 sierpnia, podczas 
sołeckiego festynu, w biesiadnym klimacie 
gospodynie obchodziły swój jubileusz. Było słodko!  

W całym GOK-u unosił się zapraszający do stołu zapach 
świeżego kołocza i aromatycznej kawy. Nie zabrakło 
urodzinowego tortu, wspólnie odśpiewanego „Sto lat”  
i życzeń, które osobiście złożył wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Czas biesiadnikom umilała kapela „Jorgusie”, a w ramach 
niespodzianki zobaczyliśmy występ młodego iluzjonisty  
z Tworoga. Maciej Leksy zaprezentował sztuczki karciane  
i triki z „magicznymi” linami. Biesiadę zakończyła zabawa 
taneczna.  

W poniedziałek, 16 sierpnia odwiedziliśmy gospodynie  
w ich siedzibie przy ul. Słowackiego. – Tu nie ma czasu do 
stracenia. Każda para rąk się przyda – witają zajęte pracą 
wśród kłosów zboża i suszonych kwiatów. Korona 
dożynkowa to sporo pracy, a potem ból rąk i kręgosłupa. – 
Ale robimy to co roku, bo taka jest tradycja i będziemy 
robić póki starczy nam sił – mówi przewodnicząca KGW 
Gertruda Byszewska. 60 lat temu pierwsze korony 
dożynkowe robiła Cecylia Bambenek. – Pani Cecylia była 
w gronie kobiet, które rozpoczęły naszą działalność. 
Natomiast założycielką i pierwszą przewodniczącą KGW 
była Helena Czerniawska. Po niej funkcję przejęła Teresa 
Brol, a następnie Zofia Lorek i Łucja Staś, która stała na 
czele koła przez 30 lat. Kolejne przewodniczące  
to Szarlota Świercok oraz Helena Gwosdek – mówi pani 
Gertruda, która sprawuje rolę przewodniczącej od 2007 r. 
Zastępcą przewodniczącej jest Maria Janoszka, 
skarbnikiem Gertruda Imach, członkiniami zarządu: Teresa 
Ignasiak, Teresa Kampa, Hildegarda Caus, Maria 
Kłosińska, Krystyna Skrabania i Otylia Glowania.  

 

Obecnie Koło Gospodyń liczy 38 osób. – Młodych brakuje! 
Nie mamy komu przekazać tradycji, a szkoda. U nas jest 
tak wesoło. Same fajne baby! – mówią zgodnie, chociaż od 
razu podkreślają, że nie ma mowy o sielance. – Bywa, że 
trzeba sobie powiedzieć prawdę w twarz, czasami trzeba 
ciężko pracować – opowiada pani Gertruda. – Ale kiedy 
jest czas na zabawę, nie marnujemy ani minuty, no i co tu 
dużo mówić… święte nie jesteśmy – dodaje pani Marysia, 
a pozostałe kobietki wybuchają śmiechem.  

Tegoroczna korona dożynkowa powstała z kilku rodzajów 
zbóż (pszenżyto, jęczmień, owies, pszenica) i suszonych 
kwiatów. Gospodynie najpierw stworzyły niewielkie 
„bukiety”, a następnie umocowały je na stelażu. 
Zwieńczeniem konstrukcji jest krzyż wykonany 
z tegorocznych plonów. W środku wieńca znajduje się 
bochenek chleba upieczony w tworogowskiej piekarni. 
Przygotowania do dożynek zajmują ok. miesiąca. –
Dawniej same zbierałyśmy zboża, teraz korzystamy 
z pomocy zaprzyjaźnionego rolnika – przyznają.   

Foto. Biesiada z okazji 60-lecia KGW w Tworogu. Jak się bawić, to się 
bawić! Gospodynie z Tworoga to kobietki z energią, których nie trzeba 

dwa razy zapraszać do tańca. Obok – kadr z prac nad tegoroczną koroną 
dożynkową, powyżej – zdj. z dożynek diecezjalnych z archiwum KGW. 

 

Czym jeszcze zajmują się gospodynie? W latach 70., kiedy 
organizacja przeżywała czas świetności, gospodynie 
organizowały szereg kursów, m.in. szycia, gotowania, 
wypożyczały sprzęt gospodarstwa domowego (na wesela, 
komunie), rozprowadzały kurczęta, organizowały zabawy 
w karnawale, wycieczki, utrzymywały skwery, 
uporządkowały drogę na cmentarz. 
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– To było kiedyś prężnie działające Koło liczące nawet  
150 członkiń! – mówi pani Gertruda. Obecnie zajmują się 
organizacją spotkań z np. okazji Dnia Kobiet, wycieczek 
turystycznych, biorą udział w przygotowaniach festynu 
sołeckiego, dożynek, reprezentują gminę na dożynkach 
diecezjalnych, angażują się w dzielność charytatywną.  

– Kochane Panie, Wasza organizacja przyczynia się do 
wzbudzania aktywności społecznej i pielęgnacji 
pozytywnych wartości. Służy kształtowaniu tożsamości 
kulturowej mieszkańców oraz przyczynia się do 
umacniania tradycji Naszej Małej Ojczyzny. Wasze 
zaangażowanie i bezinteresowność w podejmowanych 
działaniach służą za przykład dla młodszego pokolenia. 
Nic lepiej nie kształtuje człowieka, jak podejmowanie 
działań na rzecz społeczności. W tym co przyjdzie Wam 
dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia oraz 
pomyślności, a praca społeczna dostarczy wielu satysfakcji 
wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności – 
życzy wójt, Eugeniusz Gwóźdź 

CO NOWEGO W KLUBIE 
SENIORA? 

Klub Senior + w Nowej Wsi Tworoskiej wznowił działalność 
w maju tego roku. – W trakcie pandemii wszyscy dotkliwie 
odczuliśmy brak spotkań i członkowie Klubu zaczęli o nie 
dopytywać. 13 maja odbyło się spotkanie Samorządu na 
którym podjęta została decyzja – działamy – mówi 
przewodnicząca, Natalia Frączek. W efekcie ostatnie 
miesiące minęły seniorom bardzo aktywnie, a jesień 
zapowiada się równie ciekawie.  

8 lipca, na spotkaniu Samorządu Klubu, została 
zaplanowana tematyka  spotkań do końca roku 2021 r. 
Będzie to cykl pod nazwą „Seniorzy blisko Europy”. 
Podczas spotkań we wtorki i czwartki będą podejmowane 
tematy dotyczące konkretnych państw (geografia, kultura, 
kulinaria). Dodatkowo w każdy ostatni czwartek miesiąca 
odbędzie się spotkanie dla wszystkich członków klubu 
i prezentacja wykonanych prac. Propozycja spotkała się 
z zainteresowaniem członków Samorządu i zaplanowano  
następujący cykl spotkań: 30.09.2021r. – Grecja; 
25.10.2021r. – Włochy; 25.11.2021r. – Hiszpania; 
16.12.2021r. – Niemcy/Bawaria.  

Jak informuje przewodnicząca przez cały maj była 
możliwość udziału w spotkaniach w małych grupach 
(we wtorki i czwartki w  godzinach od 15.00 do 19.00). Od 
początku czerwca w każdy wtorek od godz. 17.00 do 18.00 
odbywała się gimnastyka rehabilitacyjna w sali Klubu 
w Nowej Wsi Tworoskiej, w sierpniu – przerwa wakacyjna, 
zajęcia wznowiono we wrześniu. Od 14 września w każdy 
wtorek o godz. 17.10 będzie się odbywać gimnastyka.  

Podczas wakacji (lipiec i sierpień) w każdy wtorek 
i czwartek od 15.00 do 19.00  można było przyjść do 
siedziby klubu w Nowej Wsi Tworoskiej , spotkać się  ze 
znajomymi, pograć w gry planszowe, obejrzeć program 
w telewizji i porozmawiać przy kawie lub herbacie. 

SENIORZY W POLSKIM 
CARCASSONNE 

15 lipca członkowie Klubu Senior+ oraz Koła Emerytów 
zwiedzili urokliwe miasteczko, które dzięki zachowanej, 
średniowiecznej zabudowie bywa nazywane polskim 
Carcassonne. Mowa o Szydłowie.  

27 maja odbyło się pierwsze po przerwie spotkanie 
tematyczne dla wszystkich chętnych. Wykład „Maj – 
tradycje i zwyczaje” przygotowała i przedstawiła Barbara 
Izworska. 10 czerwca została zorganizowana wycieczka 
do Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki 
dofinansowaniu z GOPS-u koszt był bardzo niewielki. Pani 
Barbara Izworska w bardzo ciekawy sposób zapoznała 
uczestników z historią odwiedzanych miejsc. Z kolei  
24 czerwca teatrzyk klubowy przedstawił krótką 
inscenizację do tekstu pani Izworskiej nawiązujące do 
tematu spotkania „Dary lasu – Na jagody”, natomiast 
Krystyna Polok opowiedziała o korzyściach stosowania 
ziół. 15 lipca miała miejsce wycieczka do Szydłowa,  
o której szerzej w tekście obok.  

Prócz zabudowy obronnej wraz z Bramą Krakowską 
i zespołem zamkowym, grupa zobaczyła kościół pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych, w którym podziwiali 
gotyckie polichromie. W ramach ciekawostki dodamy, że 
Szydłów słynie nie tylko z zabytków, ale też produkcji 
śliwek. Na terenie tej gminy znajduje się ok. 1720 ha 
sadów, w 80 procentach śliwkowych!  

Wizytę na ziemi świętokrzyskiej nasi seniorzy kontynuowali 
w pobliskich Rytwianach, gdzie zwiedzili kompleks 
klasztorny Kamedułów „Pustelnia Złotego Lasu”. Ostatnim 
przystankiem był pałac w Kurozwękach.  
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Od 2001 roku pracował w parafii Nawrócenia Św. Pawła 
w Pyskowicach. W 2006 r. został mianowany  
proboszczem parafii Św. Antoniego w Tworogu. W latach 
2012-2019 pełnił urząd wicedziekana Dekanatu Toszek.  

Prywatnie wesoły, lubiący żartować człowiek, ale 
potrafiący trzymać dystans w konkretnych sytuacjach 
i miejscach. W kościele poważny, dostojny, bo jak 
podkreślają Ci, którzy go znali, poważnie podchodził do 
swojej roli. – Pamiętam pewną sytuację podczas prób 
pierwszokomunijnych. Dzieci dokazywały, były głośne, 
wygłupiały się w ławkach. Proboszcz w zakrystii 
zażartował: zobaczycie zaraz będą cicho. Wyszedł do 
dzieci z poważnym wyrazem twarzy. W momencie nastała 
cisza… Potrafił samym wzrokiem przywołać dzieci do 
porządku – wspomina Antonii Kowoll, organista w parafii 
św. Antoniego w Tworogu. – Bardzo lubił prowadzić 
katechezę. Podczas jednej z lekcji online w roli głównej 
wystąpił jego pies Cezariusz, oczywiście nie było to 
planowane. Cezariusz z zaskoczenia wskoczył na kolana 
swojego opiekuna i wiadomo, jak dzieci zobaczyły 
wesołego pieska, lekcja się posypała. Ku zdziwieniu 
proboszcza uczniowie na moment zniknęły z ekranów 
i wrócili ze swoimi zwierzakami albo maskotkami. 
Skończyło się na wesołej, spontanicznej lekcji, którą nasz 
proboszcz z sentymentem wspominał – mówi Antonii 
Kowoll. – Chciałbym jeszcze podkreślić jak bardzo nasz 
proboszcz dbał o kościół. Interesował się każdym 
szczegółem, obserwował, wiedział co trzeba naprawić. 
Zależało mu na tym. Przypomnę chociażby renowację 
zabytkowych organów w 2011 r.  

15 sierpnia minęło równo 15 lat pracy Teresy Rucińskiej na 
plebanii w Tworogu. Jako gospodyni należała do 
niewielkiego grona osób, które naprawdę zdążyły poznać 
zmarłego proboszcza. – Był dobrym człowiekiem, choć 
skrytym i stanowczym. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na 
różne tematy. Potrafił wysłuchać i doradzić, dać 
wskazówki. Przejmował się swoją rolą. Szczerze martwił 
się o kościół i parafian. Dużo myślał o skutkach pandemii. 
Obawiał się, że ławki pozostaną puste… Jedną 
z pierwszych rzeczy jaką zrobił po przejęciu parafii było 
poukładanie ksiąg parafialnych rocznikami i sprawienie im 
nowych okładek. Bardzo pilnował, by się nie zniszczyły –
wspomina Teresa Rucińska.  

 

WSPOMINAMY NASZEGO 
PROBOSZCZA 

W niedzielę 11 lipca zmarł ks. Włodzimierz Kazimierz 
Góral, proboszcz parafii Św. Antoniego w Tworogu. 
Jego śmierć była niespodziewana. Zmarł w wyniku 
zawału serca. – Ta wiadomość mną wstrząsnęła. 
Będzie nam go brakowało – mówi sołtys Tworoga oraz 
przewodnicząca tworogowskiego KGW Gertruda 
Byszewska. Jakim był człowiekiem? Oddajemy głos 
tym, którzy znali go prywatnie.  

Ks. Góral był proboszczem parafii w Tworogu od 2006 r. 
Od 2007 roku był także diecezjalnym duszpasterzem 
rolników. – Co roku, prócz minionego, jeździliśmy wspólnie 
na dożynki diecezjalne do Rud Raciborskich. Czekał na 
nas na miejscu i witał z uśmiechem. Pamiętam jak 
pewnego razu podziwiałyśmy stroje innych Kół Gospodyń 
Wiejskich. Od razu wybił nam z głowy kompleksy, 
powiedział: mi się najbardziej podobają Wasze stroje. 
Chwalił nas, dopingował. Nawet w tym roku, gdy 
martwiłam się czy zdążymy z koroną dożynkową, on 
pocieszał: Będzie dobrze pani Gertrudo, będzie dobrze… 
Zachowam w pamięci jego obraz – mówi pani Gertruda.  

Ks. Włodzimierz Kazimierz Góral urodził się 16 stycznia 
1965 roku w Paczkowie. W rodzinnym mieście  w 1984 r.  
ukończył  Liceum Ogólnokształcące. Po maturze wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska 
Opolskiego w Nysie. 16 czerwca 1990 roku w katedrze  
pw. Krzyża Świętego w Opolu przyjął święcenia 
prezbiteratu z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Pierwszą 
parafią, w której pełnił rolę wikariusza była parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu.  
W 1995 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej  
w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, a rok później w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu-
Biskupicach.  

Foto. Pamiątka KGW z Tworoga – wspólne zdjęcie z ks. Góralem 
podczas dożynek diecezjalnych w Rudach Raciborskich.  

Foto. Ks. Włodzimierz Kazimierz Góral spoczął na cmentarzu  
w rodzinnym Paczkowie. 
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szczery, skromny i wierny swoim przekonaniom człowiek. –
Jego obecność w naszej parafii przekonała nas, że 
skromni ludzie zmieniają świat na lepszy. Nie dbał 
o pochwały, honory, nagrody. Wolał pozostać w cieniu, ale 
dobrze wykonać pracę. Bardzo dużo zrobił dla naszej 
parafii – mówi parafianka (dane do wiad. red.). Podobno 
rzadko korzystał z prawa do urlopu, za to często można 
było go zobaczyć osobiście wykonującego wiele prac 
naprawczych w kościele i na plebanii. – W Wojsce nikogo 
nie dziwił widok księdza zapracowanego, malującego 
kościół, murującego czy kładącego kostkę – mówią 
parafianie. Ks. Piotr to znawca i pasjonat budownictwa, 
w dodatku z talentem plastycznym. Jak zdradzają 
parafianie, emerytowany proboszcz maluje także obrazy. 
Jeden z nich – duży obraz przedstawiający twarz Jezusa 
z całunu Turyńskiego jest często wystawiany w kościele
w Wojsce podczas obchodów Triduum paschalnego.  

Kościół w Wojsce zawdzięcza ks. Piotrowi powiększenie 
zakrystii, dobudowanie wejścia do kościoła z zachodniej 
strony, zmianę dachówek na kościele i plebanii, oświetlenie 
nocne kościoła z zewnątrz, dzwony elektryczne, parking 
przy kościele, naprawę nagłośnienia i organów w kościele, 
pomalowanie wnętrza kościoła, zrobienie podestu
kamiennego przy ołtarzu (źródło: parafia-
wojska.blogspot.com) oraz wymianę wszystkich witraży 
w kościele. W 2013 r. proboszcz zadbał, by na wieży 
kościelnej zawisł nowy dzwon. Na starym (z 1932 r.) 
zauważono pęknięcia. Biskup Jan Kopiec poświęcił nowy 
dzwon 6 września 2013 r. Dzwon ważący 350 kg, powstał 
w ludwisarni w Taciszowie. Na uroczystości poświęcenia 
w Wojsce był obecny jego twórca, Zbigniew Felczyński 
(źródło: www.gosc.pl). 18 listopada 2017 r. ks. Piotr 
Puchała został mianowany prałatem. Oficjalne pożegnanie 
proboszcza odbyło się w niedzielę 22 sierpnia. 
Za wieloletnią pracę dziękował m.in. wójt Eugeniusz 
Gwóźdź oraz parafianie. – Drogi Księże, składamy Ci 
najserdeczniejsze podziękowania, życzymy zdrowia, 
radości, życzliwych ludzi na Twojej dalszej kapłańskiej 
drodze, a także realizacji osobistych zamierzeń –
wdzięczni Parafianie i Rada Parafialna w Wojsce.  

Nowym proboszczem parafii w Wojsce został 
ks. Przemysław Tyburski – odwołany z urzędu wikariusza 
parafii Św. Józefa w Krupskim Młynie.  

MOS W WOJSCE – ZMIANY 

Zmarła siostra Urszula ze Zgromadzenia Córek Bożej 
Miłości – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Wojsce. Siostra Urszula jest wspominana przez licznych 
współpracowników jako osoba otwarta na działalność 
integracyjną. To ona zainicjowała majowe pikniki 
organizowane co roku w parku przy MOS, na które 
zapraszała wszystkich mieszkańców Wojski. 
Współpracowała z GOPS w Tworogu organizując letni 
wypoczynek dla dzieci z sołectwa. Przede wszystkim 
jednak poświęcała się Młodzieżowemu Ośrodkowi 
Socjoterapii. W wychowankach dostrzegała to, czego nie 
widzieli inni. Niestety nie zdążyła dokończyć rozpoczętej 
budowy sali gimnastycznej.   

Nową dyrektorką została siostra Justyna Krzyżan.  

Proboszcz nie lubił wielkich przyjęć, za to uwielbiał 
spędzać czas na świeżym powietrzu. Dużo spacerował ze 
swoim psem, uprawiał warzywa. – Latem korzystałam  
w kuchni z tego, co urosło w ogrodzie. Najbardziej lubił 
proste potrawy, a do ulubionych dań należały pierogi 
ruskie i kotlet schabowy – na twarzy pani Teresy maluje 
się uśmiech, który po chwili gaśnie. – Traktowałam go jak 
syna, a on mnie jak matkę… Będzie nam go brakowało. 

Ks. Włodzimierz Kazimierz Góral spoczął na cmentarzu  
w rodzinnym mieście. Pogrzeb odbył się 15 lipca  
w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie,  
w diecezji opolskiej. Mszę prowadził pomocniczy biskup 
gliwicki Andrzej Iwanecki. 

Nowym proboszczem parafii św. Antoniego w Tworogu 
został ks. Adam Bryła. Parafia powitała też nowego 
wikariusza, którym został ks. Emanuel Polok. 

PROBOSZCZ NA EMERYTURZE  
 
Ten rok obfituje w zmiany personalne w parafiach na 
terenie gminy Tworóg. W sierpniu na zasłużoną 
emeryturę odszedł ks. Piotr Puchała – proboszcz 
Najświętszego serca Pana Jezusa w Wojsce. 
Parafianie wspominają go z wielkim sentymentem.  

Ks. Piotr parafię objął 27 sierpnia 1996 r. zastępując 
zmarłego ks. Jerzego Bednarka. Przez lata, które spędził 
w naszej gminie dał się poznać jako niezwykle pracowity,  
 

Foto. Ks. Piotr Puchała podczas tegorocznej mszy św. dożynkowej.  
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KURIER KULTURALNIE 
Chleb, który co roku pojawia się na dożynkach to nie tylko 
symbol urodzaju, ale też bezpieczeństwa...  Na święcie 
plonów wystąpiła orkiestra dęta z Miasteczka Śląskiego, 
Jolanta i Jacek Kierok, zespół Blue Party oraz grupa 
Noumen (zdj. poniżej). Scena była ozdobiona 
tegorocznymi plonami, a w centralnym miejscu pod estradą 
stanęły dwie korony dożynkowe przygotowane przez KGW 
z Boruszowic-Hanuska oraz z Tworoga. Dodatkową
atrakcją były przeloty śmigłowcem oraz stoiska lokalnych 
producentów (Domowe Wypieki Natki i Matki oraz 
Połomskie Sery Zagrodowe).  

Zabawę zorganizowali: sołtys, rada sołecka, OSP Połomia, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu oraz Urząd Gminy.  

DARMOWY DOSTĘP 
DO EBOOKÓW!  

Od sierpnia Czytelnicy Gminnej Biblioteki w Tworogu mogą 
korzystać z darmowego dostępu do ebooków w serwisach: 
Legimi, IBUK Libra w ramach zadania „Książki online dla 
każdego”. To potężne zasoby zarówno beletrystyki, jak 
i publikacji naukowych, z których możecie korzystać 
w każdym miejscu, w dowolnej chwili. Wystarczy, że macie 
przy sobie smartfon i dostęp do internetu. Oferta jest 
adresowana wyłącznie do zarejestrowanych w naszej 
bibliotece czytelników. Poniżej szczegóły.   

Serwis Legimi 
Oferuje przede wszystkim bogaty wybór ebooków 
z beletrystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta 
uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. 
Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez aplikację mobilną, 
w tym na wybranych czytnikach (nie jest dostępna na 
Kindle). 

Aby otrzymać dostęp do Legimi wykonaj następujące kroki: 
- pobierz kod w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc na 
adres bibliotekatworog@poczta.onet.pl  i podaj swoje 
imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej (musisz być 
jej zarejestrowanym czytelnikiem) 
- wejdź na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/ 
- wprowadź otrzymany kod 
- załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je 
posiadasz 
- czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji 
kodu! 

Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej 
bibliotece następny miesięczny kod. W każdym miesiącu 
kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona liczba 
kodów.  

Serwis IBUK Libra 
Znaczna część elektronicznego księgozbioru 
przeznaczona jest dla studentów i pracowników 
naukowych (prawo, medycyna, nauki społeczne, 
ekonomiczne, humanistyczne, techniczne). Ponadto wśród 
e-książek znajdują się publikacje z zakresu literatury 
pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, 
a także poradniki i słowniki.  

ZA PLON OBFITY,  
ZA TRUD ROLNIKÓW 
DZIĘKOWAĆ PRZYSZEDŁ CZAS 

Tak brzmią słowa jednej z dożynkowych przyśpiewek. 
W naszej gminie dziękowaliśmy za żniwa 22 sierpnia. 
Dożynki Gminne w tym roku odbyły się w Połomi. 
Miejscowość liczy ok. 500 mieszkańców i częściowo 
wciąż zachowała rolniczy charakter.  

Zgodnie z tradycją święto plonów rozpoczęło się 
widowiskowym korowodem złożonym z orkiestry dętej, 
dorożki ze starostami dożynkowymi (Marzena Jędrzejak  
i Grzegorz Kubacki), gospodyń niosących koroną 
dożynkową, władz gminy, samorządowców, mieszkańców 
gminy, miejscowych rolników oraz parady maszyn 
rolniczych.  

 

Świętowanie otwarła dziękczynna msza św. na placu przy 
ul. Bytomskiej prowadzona przez ks. Piotra Puchałę 
(odchodzącego na emeryturę proboszcza parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsce). Po liturgii 
wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź powitał wszystkich 
obecnych oraz podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. 
Następnie  starości dożynkowi przekazali na ręce włodarza 
symboliczny bochen chleba. Wójt podkreślił jego 
znaczenie nawiązując do początków pandemii, masowego 
gromadzenia zapasów i obaw o żywność.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

PUNKT SPISOWY  
W URZĘDZIE GMINY 

W związku z trwającym Narodowym Spisem 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, Urząd Gminy 
w Tworogu informuje, że w dniach od 7 do 10 września 
(od wtorku do piątku), w godzinach 9.30-15.00,  uruchamia 
się punkt spisowy. 

Adres: Urząd Gminy Tworóg – Tworóg ul. Zamkowa 16. 

Punkt będzie umiejscowiony na parterze, w holu budynku 
urzędu. Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu 
Statystycznego, punkt będzie obsługiwany przez 
rachmistrza spisowego. Punkt spisowy zostaje 
uruchomiony dla wszystkich, którzy nie mają możliwości 
spisania się przez aplikację internetową. 

Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra wykonaj następujące 
kroki: 
- pobierz kod PIN w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc 
na adres bibliotekatworog@poczta.onet.pl, 
- podaj swoje imię, nazwisko oraz numer karty 
bibliotecznej (musisz być jej zarejestrowanym 
czytelnikiem) 
- wejdź na stronę https://libra.ibuk.pl/ 
- zarejestruj się (podaj e-mail i hasło)     
- Wprowadź PIN (otrzymasz go od bibliotekarza 
bezpośrednio lub mailowo 
- otwórz w myIbuk: zaznacz tekst, wprowadź zakładki, 
notatki, generuj bibliografię, korzystaj z encyklopedii i 
słownika     
- wymagana przeglądarka:  Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari lub IE v.10        
przez przeglądarkę internetową. 
- postępuj zgodnie z instrukcją dostępną na  
https://libra.ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac 

Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 

ACADEMICA W TWOROGU 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu od września 
można korzystać ze zbiorów Cyfrowej Wypożyczalni 
Publikacji Naukowych Academica. To darmowy dostęp do 
 3 466 896 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
również najnowszych, objętych ochroną prawa 
autorskiego.  

Ze zbiorów można korzystać na dwa sposoby. Pierwszy 
umożliwia przeglądanie zasobów udostępnionych na 
wolnych licencjach na stronie www.academica.edu.pl –  
z poziomu każdego komputera z dostępem do Internetu. 
Drugi sposób umożliwia korzystanie ze zbiorów 
chronionych prawem autorskim i jest dostępny tylko za 
pośrednictwem terminala Academicy, który znajduje się w 
bibliotece. Szczegóły w bibliotece w Tworogu.  
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TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwiec 2022 
r. Łącznie ma powstać 288 instalacji OZE. Celem 
przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie 
wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie 
Tworóg, a w konsekwencji zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10.  

BĘDĄ BUDOWANE MIESZKANIA 

Gmina Tworóg zgodziła się na stworzenie spółki 
„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ”. 
To oznacza, że będą budowane mieszkania dla osób, 
których nie stać na kredyt. Lista oczekujących na lokal 
komunalny w naszej gminie jest długa.  

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
SIM Śląsk Północ podjęła Rada Gminy na lipcowej sesji. 
Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie 
domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach 
najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego.  

Jak informuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź SIM Śląsk Północ 
to spora okazja dla gminy. To realna perspektywa 
stworzenia bazy mieszkaniowej, której nam brakuje i to na 
wyjątkowo korzystnych warunkach. Po stronie gminy jest 
zapewnienie gruntu. Gmina wniesie aportem dwie działki w 
okolicy ul. Górnej w Tworogu oraz 3 mln zł ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek 
o przydzielenie takiej kwoty został złożony w ministerstwie 
rozwoju i technologii. Objęcie udziałów nastąpi do sześciu 
miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia 
finansowego. Po stronie gminy będzie także przydział 
mieszkań według określonych kryteriów. Ten etap jest 
jednak melodią przyszłością. Trudno dzisiaj mówić 
o jakichkolwiek ramach czasowych.  

Gmina Tworóg stworzy spółkę wspólnie z miastem 
Lubliniec (lider) oraz gminami: Krupski Młyn, Kochanowice, 
Radlin, Woźniki, Kolonowskie, Pawonków, Toszek, 
Zawadzkie, Miedźno, Dobrodzień, Knurów. W naszej 
gminie zostanie zbudowany budynek wielorodzinny 
zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego –
łącznie 20 mieszkań o pow. ok. 50 m kw.   

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) w założeniu 
mają być filarem przełomu w budowie mieszkań 
o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki 
tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.
Mieszkania będą budowane z myślą o osobach i rodzinach 
nie posiadających własnego mieszkania w danej 
miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne 
opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na 
zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. 

POŚLIZG Z FOTOWOLTAIKĄ 

– Co się dzieje z fotowoltaiką? Jestem pewny, że 
pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy robą wszystko co 
mogą w tym temacie, ale coś jest przyczyną opóźnień. 
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mieszkańcy tak długo 
muszą czekać na instalacje fotowoltaiczne – dopytywał 
radny Adam Wandzik podczas lipcowej sesji Rady Gminy. 
Pytanie dotyczy projektu partnerskiego „Odnawialne źródła 
energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, 
Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, 
Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.  

O dofinansowanie projektu gmina starał się już trzy lata 
temu, jednak wówczas nie otrzymała go. W lutym 2020 r. 
podpisano aneks do umowy partnerskiej sprzed kilku lat  
i w wyniku renegocjacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie 
alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie 
inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Tym samym 
otrzymaliśmy wsparcie o wartości 4 459 627,00 zł (wartość 
zadania dla Gminy Tworóg to 5 893 377,00 zł). Na ten 
moment Urząd Gminy w Tworogu ma podpisane dwie 
umowy: na wykonanie kotłów na biomasę (pellet) oraz na 
wykonanie pomp ciepła c.o. i c.w.u. Zgodnie  
z rozstrzygniętym przetargiem wykonawcą są: FlexiPower 
Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach.   
W ramach tych umów zamontowano 26 kotłów na pellet – 
kotły są na etapie odbiorów. Rozpoczął się montaż pomp 
c.w.u. oraz wykonano wszystkie projekty budowlane pomp 
c.o. Ich montaż ma się zakończyć do 30 października.  

Opóźnienia dotyczą montażu instalacji fotowoltaicznych 
(łącznie 191) oraz kolektorów słonecznych (24). Jako 
wykonawcę instalacji wyłoniono firmę Pro-eco Sp. z o.o.  
17 sierpnia miała zostać podpisana umowa, jednak termin 
na prośbę wykonawcy przesunięto na 23 sierpnia. Tego 
dnia urzędnicy otrzymali informację, że firma odstępuje od 
podpisania umowy. – Procedura przetargowa jest tak 
skonstruowana, że daje przedsiębiorcy możliwość 
wycofania się. Nie jest to nasza wina. Wykonawca ma 
prawo zrezygnować, podobnie jak mieszkańcy, którzy 
zgłosili się do projektu, a nie chcą dłużej czekać. Ta 
sytuacja nie jest dla nikogo wygodna. Chcielibyśmy 
zapewnić mieszkańcom sprawny montaż, ale na pewne 
sprawy nie mamy wpływu – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź.  

Co teraz? Procedurę po raz kolejny dyktuje prawo 
przetargowe. Spośród pozostałych ofert zgłoszonych do 
przetargu, badana jest kolejna z najwyższą punktacją. 
Mowa o firmie Eco Jura z Częstochowy. Wykonawca 
został poproszony o uzupełnienie dokumentacji, jeżeli 
dokumentacja spełni warunki, zostanie podpisana umowa 
w połowie września.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

BUDŻET PARTYPACYJNY – 
GŁOSUJCIE!  
Od 6 do 17 września można oddawać głosy na projekty 
zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 
2022, wśród nich dwa dotyczą gminy Tworóg. Nazwy 
projektów: 

 Tworóg: Gościu, siądź pod mym liściem… – 
montaż obiektów małej architektury parkowej  
w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu 
botanicznego. Projekt był zgłaszany w zeszłym 
roku do Budżetu Partycypacyjnego, ale ze 
względu na niewystarczającą ilość głosów, nie 
został zrealizowany.  

 Krupski Młyn: Dalszy etap remontu drogi 
powiatowej 3235 S – Tworóg / Krupski Młyn. 
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy 
Tworóg oraz Gminy Krupski Młyn przegłosowano 
projekt remontu odcinka drogi powiatowej 3235 S 
z poboczami (zgłoszonej również w tej edycji) na 
długości 500 mb za kwotę 180.000 zł. Obecny 
budżet remontu o długości około 800 mb, to kwota 
270.000 zł. Realizacja zadania pozwoli połączyć 
wyremontowany odcinek drogi z nową 
nawierzchnią ulicy w miejscowości Koty.   

Głosowanie społeczne będzie przeprowadzone na stronie: 
www.powiat.tarnogorski.pl 

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ 

15 i 29 sierpnia na Placu Wolności w Tworogu 
umiejscowiony był mobilny punkt szczepień przeciw 
COVID-19. Szczepienia przeprowadził Zespół 
Szczepienny ze Szpitala nr 4 z Gliwic. Z możliwości 
szczepienia skorzystało ponad 70 osób.  

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden  
z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy 
powstrzymać epidemię. Wyzwala w organizmie człowieka 
naturalną produkcję przeciwciał i stymuluje komórki 
odpornościowe. Pokonanie koronawirusa jest możliwe 
tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na 
człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby 
efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być 
odpowiedzialni i solidarni.   

Gmina Tworóg dziękuje wszystkim zaangażowanym  
w realizację tego przedsięwzięcia. W szczególności: 
Sołtysowi Kotów – za pożyczenie namiotu, stołów i ławek, 
OSP Tworóg – za przewiezienie i rozłożenie sprzętu, 
Policji w Tworogu – za zabezpieczenie przedsięwzięcia. 

ZGŁOŚ CZYM OGRZEWASZ DOM 
 
Od lipca trwa powszechny spis źródeł ciepła, o którym 
musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca 
budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 
1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. 

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?  

 miejska sieć ciepłownicza/ciepło 
 systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, 
 kocioł na paliwo stałe z ręcznym 
 podawaniem paliwa/zasypowy, 
 kocioł na paliwo stałe z automatycznym 
 podawaniem paliwa/z podajnikiem, 
 kominek/koza/ogrzewacz powietrza na 
 paliwo stałe, 
 piec kaflowy na paliwo stałe, 
 trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia 
 węglowa, 
 kocioł gazowy/bojler 
 gazowy/podgrzewacz gazowy 
 przepływowy, kominek gazowy, 
 kocioł olejowy, 
 pompa ciepła, 
 ogrzewanie elektryczne/bojler 
 elektryczny, 
 kolektory słoneczne do ciepłej wody 
 użytkowej lub z funkcją wspomagania 
 ogrzewania. 
 (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub 
 inny rodzaj biomasy). 

Jak zgłosić źródło ciepła? 

 Wypełniając deklarację w formie elektronicznej 
(preferowany sposób). Wszystkie niezbędne 
informacje na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
emisyjnosci-budynkow-faq 

 Wypełniając deklarację w formie papierowej – 
dokument można wysłać listem albo złożyć 
osobiście w Urzędzie Gminy Tworóg (Referat 
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój nr 111). 
Deklaracje do pobrania na stronie 
tworog.pl/aktualnosci/wpis/1052/powszechny-
spis-zrodel-ciepla lub na miejscu.  
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POZDROWIENIA Z WAKACJI   

Wakacyjne wydanie „TWG Kuriera” otwarliśmy zdjęciem dzieci z I turnusu półkolonii. Wrześniowe wydanie zamykamy 
zdjęciem z II turnusu. Jak co roku z wypoczynku organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
skorzystało ok. 80 dzieci. Mamy nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy gminy miło spędzili czas. Teraz pora na powrót do 
szkolnych ławek. Życzymy Wam samych piątek i szóstek! Ale nie zapominajcie o Gminnym Ośrodku Kultury. Możecie 
do nas wrócić po lekcjach na popołudniowe zajęcia (grafik na str. 2). 

 



16 

 

 TWG KURIER – REKLAMA  

Foto. Dożynki w Połomi, czyli dużo słońca, dobra zabawa  
i uśmiechnięci ludzie. Więcej na str. 11 

 
Foto. Wakacje z DESHI w Tworogu i okolicy… Czytaj na str. 6. 

 

Foto. 60 lat temu postało Koło Gospodyń Wiejskich w Tworogu.  
Na zdjęciu członkinie Koła w towarzystwie wójta Gminy Eugeniusza 

Gwoździa. Poznajcie bliżej gospodynie na str. 7.  


