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G.S. Tworóg 
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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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TWG 

KURIER TABLICA 
MISJA: ODKLEJAMY DZIECI OD 
SMARTFONÓW 

9 października trio: Stowarzyszenie Pozytywnej Energii, 
Klub Tenisowy IGA oraz „Leśna Perełka”, zorganizowało 
w Boruszowicach aktywne sobotnie popołudnie dla dzieci. 
Były m.in. zabawy z animatorem, bańki mydlane, 
malowanie na folii oraz poczęstunek: kiełbaska z grilla 
i napój. Na zakończenie dzieci otrzymały medale za udział 
w zabawie i symboliczne upominki. Cel organizatorów 
został osiągnięty: każde dziecko spędziło czas 
na fantastycznej zabawie z rówieśnikami, z dala 
od smartfonów i internetu.  
 

Na horyzoncie w Boruszowicach kolejna misja 
do spełnienia. W terminie 10-12 grudnia sołtys i rada 
rodziców przedszkola w Boruszowicach zapraszają 
na Jarmark Adwentowy.  
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KURIER SESJA 
DOPŁATY DO SCIEKÓW   

25 października podczas sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp.  
z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków.  

15 września ZUK otrzymał decyzję Wód Polskich 
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 
okres trzech lat. W związku z tym Zakład wystąpił do 
gminy o ustalenie dopłaty w wysokości 2,80 zł do każdego 
metra sześciennego ścieków odprowadzonego na terenie 
gminy. Dopłata w wysokości 2,80 zł pozwoli na utrzymanie 
ceny na dotychczasowym, niezmienionym poziomie. 
Dopłata obejmuje wszystkie taryfowe grupy odbiorców  
z terenu Gminy Tworóg w okresie pierwszego roku 
obowiązywania.  

BĘDZIE DOPŁATA,  
ALE TANIEJ NIE BĘDZIE 

Nowelizacja ustawy czystościowej wprowadziła możliwość 
stosowania przez samorządy dopłat do systemu 
odpadowego. Nie oznacza to jednak obniżenia wysokości 
opłat dla mieszkańców, a jedynie umożliwienie 
sfinansowania systemu, którego koszty ciągle rosną.  

Z uwagi na fakt, że środki pozyskane z opłat są 
niewystarczające na pełne sfinansowanie systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, gmina Tworóg 
przygotowała projekt uchwały w sprawie częściowego 
pokrycia kosztów związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych gminy nie 
pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.  

Zła wiadomość jest taka, że kolejna nowelizacja nie 
przyniosła pożądanego skutku w postaci obniżenia opłat 
za śmieci oraz zwiększenia poziomów odzysku. System 
nadal jest drogi i takim, przynajmniej na razie, pozostanie.  

PRZYŁĄCZCIE SIĘ 

Apelujemy do mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej o 
wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej stanowi obowiązek właściciela 
nieruchomości.  

Więcej informacji udzielą pracownicy ZUK Tworóg Sp. 
z o.o. – Dział Techniczny.  

Numer tel. : 32 381 00 50. 
 

WAŻNE! ZMIANY W DOWODACH 
OSOBISTYCH 

Od poniedziałku 8 listopada Polacy mogą składać wnioski 
o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Co to 
znaczy?  

Od 8 listopada wnioski o wydanie dowodu osobistego 
składa się na nowych formularzach. Nowe dowody będą 
posiadały odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu 
osobistego. Złożenie wniosku o wydanie dowodu 
osobistego (w tym również pobranie odcisków palców) 
oraz odbiór dowodu osobistego, wymagać będzie osobistej 
wizyty w urzędzie. Jeżeli posiadacie aktualny dowód 
osobisty, jego ważność zostaje zachowana – nie trzeba go 
wymieniać! Nowy dowód osobisty będzie posiadać 
wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, 
tj. potwierdzenie tożsamości, obywatelstwa oraz 
uprawnienie do przekraczania granic niektórych państw. 

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych 
wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów 
prawa unijnego i mają skuteczniej zabezpieczać dowody 
tożsamości przed fałszowaniem. Odciski palców będą 
składać osoby powyżej 12. roku życia – ich dowody będą 
wydawane na 10 lat. Poniżej 12 lat dowód będzie 
wydawany na 5 lat bez pobierania odcisków palców.  

TRZY FIGURY  
– FINAŁ RENOWACJI  

Trzy Figury z Tworoga – Matka Boska Niepokalanego 
Poczęcia przedstawiona z lilią w prawej dłoni obok św. 
Jerzy zabijający smoka oraz św. Leopold III z miniaturą 
kościoła  w dłoni – rok temu oddano do renowacji. 

Przywrócenie świetności blaszanym wizerunkom okazało 
się niezwykle czasochłonne. Jednak efekt jest 
spektakularny! Ostatni etap prac konserwatorskich –
lakierowanie – wykonano pod koniec października. 
29 października figury przetransportowano do Urzędu 
Gminy w Tworogu, gdzie będą czekać na montaż.  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
DLA „SZPASU” 

W sobotę 9 października w hali sportowej GOKSiR  
w Krupskim Młynie po raz trzeci zorganizowany został 
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta 
Gminnego ZOG ZOSP RP w Tworogu i Krupskim 
Młynie pod Patronatem Wójta Gminy Tworóg i Wójta 
Gminy Krupski Młyn. Tym razem w zawodach 
sportowych wzięło udział sześć drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin Tworóg i Krupski Młyn.  
W rozgrywkach nie wzięła udziału reprezentacja OSP  
z Boruszowic-Hanuska oraz Połomi. 

W rozgrywkach grupowych jak zawsze nie zabrakło 
pozytywnych emocji i zaciętej rywalizacji. Kibice 
zgromadzeni na trybunach mogli podziwiać emocjonujące 
potyczki strażaków. W zamian za doping drużyny 
odwdzięczyły się sporą ilością bramek, ku uciesze kibiców.  

– Rozgrywki między strażakami to przede wszystkim fajna 
zabawa. Robimy to dla „szpasu” – mówi Joachim Soll.  
I rzeczywiście dobra zabawa, sportowa integracja  
i odrobina adrenaliny to świetny sposób, żeby odreagować 
stresy i codzienne obowiązki. W półfinale zmierzyły się ze 
sobą drużyny Potępy i Wojski z wynikiem 3:0 oraz 
Świniowic i Tworoga z wynikiem 2:0. W walce o trzecie 
miejsce Tworóg pokonał Wojskę 4:0. Ostatni mecz 
rozgrywek wzbudził najwięcej emocji, wyrównana gra 
obydwu drużyn do ostatniej sekundy trzymała kibiców  
w niepewności.  Ostatecznie w meczu finałowym drużyna  
z Potępy pokonała Świniowice 3:2. Puchary ufundowane 
przez Komendanta Joachima Solla wręczył zwycięzcom  
z-ca wójta gminy Tworóg Łukasz Ziob, jednocześnie 
gratulując wszystkim drużynom i życząc kolejnych 
sukcesów. 

 

Turniej po raz ostatni został zorganizowany przez 
Joachima Solla, który funkcje Komendanta Gminnego 
ZOG ZOSP RP w Tworogu sprawował 3 kadencje. Jednak 
zapewnia, że doświadczeniem zdobytym w ciągu tych 
15 lat zawsze chętnie wspomoże kolegów. 

Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową turnieju:  
1. OSP Potępa   
2. OSP Świniowice  
3. OSP Tworóg   
4. OSP Wojska   
5. OSP Koty   
6. OSP Krupski Młyn. 

GÓRNIK ZABRZE  
NA NASZYM ORLIKU 

7 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu 
spotkali się z piłkarzami klubu Górnik Zabrze. 
Towarzyszyła im klubowa maskotka – Jorguś, który 
chętnie pozował do zdjęć. Gmina Tworóg należy do Klubu 
Kibiców Śląskich Miast – programu skierowanego 
do jednostek samorządu terytorialnego, których 
mieszkańcami są kibice Górnika Zabrze. Inicjatorem akcji
w gminie Tworóg jest z-ca wójta Łukasz Ziob.  

Spotkanie odbyło się na boisku „Orlik” przy Szkole 
Podstawowej. Zaczęło się od przyśpiewki „My jesteśmy 
chłopcy z Zabrza, cała Polska o nas wie (…)” oraz 
głośnego okrzyku „Górnik Zabrze”. Potem uczniowie mogli 
zadawać piłkarzom pytania. Mateusz Kulanek oraz Jakub 
Kotko, piłkarze drugiego zespołu Górnika, opowiadali na 
jakiej pozycji grają, co im się podoba w Klubie, ile musieli 
poświęcić, by właśnie w Zabrzu rozwijać karierę. – To dla 
nas ogromna przyjemność, ale też obowiązek. To liczne 
treningi, wczesne pobudki, rezygnacja z wielu rzeczy. 
Jednak satysfakcja rekompensuje zmęczenie – mówili. Po 
krótkiej rozmowie z młodzieżą, zawodnicy rozdali upominki 
(zdjęcia drużyny i plany lekcji) oraz autografy. 
Na zakończenie był czas na wspólne zdjęcia.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

KARATE KID  

Karatecy z Akademii Sportu DESHI działającej przy GOK-u 
w Tworogu, znów pokazali siłę! 9 października podczas 
Turnieju Karate Kyokushin dla juniorów i seniorów  
w Woźnikach wywalczyli drużynowo III miejsce. Ogromne 
gratulacje! 

W rywalizacji startowało ponad 80 osób z klubów  
w Jaworznie, Mysłowic, Miasteczka Śląskiego, Boronowa, 
Piekar Śląskich, Woźnik i Tworoga. Nasza reprezentacja 
liczyła 6 zawodników. Najmłodsza Zawodniczka DESHI ma 
zaledwie 6 lat! Prócz świetnego drużynowego wyniku, 
sportowcy zajęli miejsca na podium w rywalizacji 
indywidualnej: Filip Z. I miejsce, Jakub Ś. II miejsce, Emilia 
K. II miejsce.  

Z kolei 6 listopada Akademia Sportu DESHI wystąpiła  
w roli gospodarza Turnieju Kyokushin Karate Juniorów, 
który zorganizowano na sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu. Relację znajdziecie  
w mediach społecznościowych Akademii. Zdaniem 
organizatorów, udział w turnieju to świetne przygotowanie 
do kolejnego wyzwania – zbliżających się Mistrzostw 
Polski Kumite PFKK w Gdańsku.  

PRZEJRZYJ NA OCZY! 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu po raz trzeci 
zorganizowano siedzibę sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wielki finał odbędzie się 30 stycznia 
2022 r. pod hasłem „Przejrzyj na oczy” – „zagramy” dla 
okulistyki dziecięcej.  

8 listopada ruszyła rejestracja wolontariuszy. Szefem 
sztabu jest Sandra Grzesiek. Chętnych do pomocy  
w organizacji Finału zapraszamy do współpracy i kontaktu. 

sztabtworog@o2.pl 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA  
 
8 października przedszkolaki z Boruszowic i Hanuska 
obchodziły Święto Drzewa. Tego dnia każdy przedszkolak 
zapoznał się z wyglądem kory i pnia ze słojami, nauczył się 
odróżnić drzewo iglaste i liściaste. Dzieci dowiedziały się 
również, dlaczego drzewa są tak ważne w przyrodzie, jak 
należy je chronić i co można zrobić, żeby drzew było jak 
najwięcej. Na koniec zajęć dzieci wspólnie zasadziły
drzewka. Przedszkole dziękuje Adrianowi Razikowi 
z Nadleśnictwa Koszęcin za ofiarowane sadzonki 
(źródło: fb).  

R            E            K            L            A            M            A 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

21 października uczniowie z Tworoga dołączyli do grona 
pełnoprawnych uczniów (zdj. poniżej).  
 

PASOWANIE NA UCZNIA  

15 października w podstawówce w Boruszowicach odbyło 
się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy 
pierwszej. Tego symbolicznego aktu dokonała kolorowym 
ołówkiem pani dyrektor Anna Rogala-Goj. Następnie 
wychowawczyni klasy I, pani Dorota Bem wręczyła 
uczniom pamiątkowe dyplomy. Uroczysty dzień zakończyły 
pamiątkowe zdjęcia. 

Życzymy wszystkim pierwszakom wielu sukcesów  
na nowej drodze obowiązków szkolnych. 

CZYTALI Z SERCEM 
Szkoła Podstawowa w Tworogu we współpracy  
ze Szkołą Podstawową nr 33 w Bytomiu, wzięła udział 
w  Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy  
z Sercem” (w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania oraz Światowego Dnia Serca).  

Celem akcji była promocja literatury i czytelnictwa, a także 
poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca – budowy 
tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik. 

W ramach lekcji biologii uczniowie odczytywali fragmenty 
książki Wojciecha Grajkowskiego „Krew”, a także 
odgrywali scenki oparte na literaturze – „Serce misia”, 
„Fantastyczna pompa” „Dialog od serca” autorstwa 
Małgorzaty Ficoń.  

Na potrzeby akcji stworzono „Bibliografię książek 
podejmujących tematykę budowy, funkcjonowania oraz 
chorób serca”. Na stronie fb szkoły znajdzie się również 
nagrana scenka dotycząca funkcjonowania i symboliki 
serca, odegrana przez uczniów klasy piątej.  

ZABAWA TANECZNA  
I SZCZYTNY CEL 

30 października na sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu odbyła się zabawa taneczna organizowana 
przez Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Tworogu. 
Celem zabawy było zebranie pieniędzy na doposażenie 
placu zabaw na terenie przedszkola. Chodzi o oddział
zamiejscowy w Kotach. – Bardzo dziękujemy wszystkim 
rodzicom, dzieciom, organizatorom oraz sponsorom za 
okazane wsparcie – mówią przedstawiciele Rady 
Rodziców. W sposób szczególny kierują podziękowania do 
sponsorów: 

 Salon Urody i Fryzur Orchidea 
 Kosmed Centrum Zdrowia i Urody  
 Bożena Promnik 
 Magdalena Żelazna 
 Simon Car Service Szymon Posacki 
 Restauracja "Parnas"  
 MarysiArt Maria Kubanek  
 „Cezar” S. C. Materiały budowlane  
 MakraMania Patrycja Kowalska  
 Mega Mat Mateusz Król  
 Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 

Zabawę prowadził zespół „Przerwa na kawę”.  

Kolejna okazja do wspólnej zabawy będzie w nowym roku. 
Rada Rodziców planuje organizację balu karnawałowego
Już dziś zapraszamy! 
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KURIER POD LUPĄ 
GMINNY AKCENT W 
POWIATOWYM KONKURSIE  

8 października odbył się Powiatowy Konkurs Potraw 
Regionalnych organizowany w Tąpkowicach przez 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Nakle Śląskim. Gminę 
Tworóg reprezentowały gospodynie z KGW  
z Boruszowic-Hanuska.  

W tym roku hasłem konkursu były „potrawy jarskie”. 
Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie 
produktów i potraw ściśle związanych z naszym regionem, 
najlepiej jeżeli są to przepisy przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Celem konkursu jest bowiem kultywowanie  
i promowanie tradycji i obyczajów śląskich. Gospodynie  
z Boruszowic-Hanuska zawsze biorą udział w przeglądzie 
potraw i, co ważne, zawsze są w ścisłej czołówce. Nie 
inaczej było w tym roku. KGW Boruszowice-Hanusek  
ex aequo z zespołem śpiewaczy Ossianie znalazło się na  
I miejscu.   

Korzystając z okazji chcę również podziękować moim 
koleżankom z KGW za ich zaangażowanie, za to, że 
poświęcają swój czas na naszą działalność – mówi 
przewodnicząca.  

KGW w Boruszowicach i Hanusku działa od 2011 r. 
Początkowo organizacja liczyła 14 osób, obecnie jest 
20 gospodyń w wieku od 30 do 70 lat. Przewodniczącą jest 
Irena Wallach, wiceprzewodniczącą Jolanta Łuczak, 
skarbnikiem – Janina Ziob. Gospodynie zajmują się 
głównie propagowaniem lokalnych tradycji poprzez 
m.in. udział w konkursie potraw regionalnych oraz 
organizację babskiego combru. Możemy już zdradzić, że 
znana jest data babskiego combru 2022! Rezerwujcie 
sobie pierwszą sobotę lutego na karnawałowe szaleństwa 
z KGW Boruszowice-Hanusek.  

KASZTANOWIEC  
– ZNAK NOWEJ PRZYJAŹNI  

Pod koniec października uczniowie Zespołu Szkół Leśnych 
i Ekologicznych w Brynku gościli swoich kolegów ze szkół 
leśnych w Finlandii, Estonii, Belgii i Niemczech. Wizyta 
zagranicznych gości odbyła się w ramach programu 
Erasmus.  

Program kilkudniowej wizyty w Polsce był bardzo bogaty. 
Grupa odwiedziła Kraków, Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Nadleśnictwo Wisła i Nadleśnictwo
Katowice. Zwieńczeniem pobytu było popołudnie 
w Brynku. 27 października uczniowie wraz z nauczycielami 
zwiedzili pałac i brynkowski park, gdzie wspólnie posadzili 
drzewo – kasztanowiec – prezent od delegacji z Niemiec. 
Później był czas na integrację, konkursy i rozmowy. 
To była świetna okazja do poszerzenia horyzontów, 
budowania nowych znajomości i trenowania języków 
obcych. Okazało się, że w naszych językach ojczystych 
można znaleźć podobieństwa. Przykład: kasztan w języku 
estońskim brzmi niemal identycznie – kastan.   

Co przygotowały gospodynie? – Serwowałyśmy zupę 
łososiową z blendowaną kalarepą i grzankami, kotleciki 
jarskie z sosem, pasztet z cukinii, różnego rodzaju sałatki. 
Na naszym stole była również szpinakowa tarta, brownie  
z cukinii oraz ciasto francuskie z gruszką, orzechami  
i serem gorgonzola, które okazało się prawdziwym hitem – 
mówi Irena Wallach.  Komisja konkursowa oceniała walory 
smakowe, wygląd, sposób przygotowania i podania potraw 
oraz ich związek z regionem. Gospodynie, jak tradycja 
nakazuje, zaprezentowały się w tradycyjnych strojach.  

Reprezentacji towarzyszyli wicewójt Łukasz Ziob, sołtys 
Marian Łuczak oraz koleżanki z KGW. – W imieniu całego 
KGW bardzo dziękuję Gminie Tworóg za wsparcie 
finansowe i upominki. Dziękuję również sołtysowi. W roku 
założenia KGW sołtysem został Marian Łuczak.  
Od samego początku współpraca układała się. Zawsze 
czułyśmy, że możemy liczyć na jego wsparcie, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczne. 

Foto.  Gospodynie zadbały nie tylko o smak potraw, ale również sposób 
prezentacji. W tym roku KGW z Boruszowic-Hanuska  

zajęło I miejsce. Gratulacje! 

Leśnicy planują wiosenną rewizytę w Leuven w Belgii.
Zdjęcia na twg-kurier.pl 
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STO LAT TEMU W BRYNKU  

Brynek to niewielka, licząca nieco ponad 500 
mieszkańców wieś. Jednak to właśnie w tym sołectwie 
mieści się imponujący zabytek –  
dziewiętnastowieczny pałac przebudowany przez 
rodzinę Henckel von Donnersmarck. Zmierzając do 
posiadłości od strony drogi krajowej nr 11 mijamy 
inny, skromniejszy, ale również bardzo ciekawy 
budynek – restaurację Dworek Myśliwski. Jak wyglądał 
sto lat temu? 

Jest dwudziestolecie międzywojenne. Brynek znajduje się 
po niemieckiej stronie. Życie toczy się tu spokojnym, 
znanym rytmem. Dzieci chodzą do przedszkola 
znajdującego w się w przybudówce „białej willi” (Park 6) 
oraz do miejscowej szkoły przy ul. Wiejskiej. W tym czasie 
właścicielem dóbr brynkowskich jest Edgar Hugo Lazarus 
Maria Henckel von Donnersmarck. Ale najstarsi 
mieszkańcy ze szczególnym sentymentem wspominają 
jego wnuczki: Marie Wilhelmine, Marie Karoline i Marie 
Sophie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, hrabianki m.in. 
pomagały w szkole. Zapamiętano je jako życzliwe i chętne 
do pomocy. – Pamiętam ślub Karoliny. To było w lipcu 
1944 r. Ks. Victor Christen śpiewał na chórze. Jedna  
z sióstr również. Przyglądałam się wszystkiemu w kościele. 
Nikt na mnie nie zwracał uwagi. Byłam mała, wcisnęłam 
się między ludzi. To było wydarzenie! Karolina wyglądała 
jak księżniczka – wspomina dziś 89-letnia czytelniczka, 
która urodziła się i wychowała w Brynku (dane do wiad. 
redakcji). Gdy siostry odziedziczyły majątek po śmierci ich 
ojca w 1940 r., w pałacu działała szkoła dla Hitlerjugend. 
Siostry wraz z matką  zamieszkały w willi administracyjnej 
tzw. Ogrodnika. – Wyjechały na Westfalię w 1945 r. Kilka 
dni później wkroczyła Armia Czerwona. To był koniec 
pewnego rozdziału – wspomina mieszkanka Brynka. 
Świadkiem wydarzeń sprzed wieku jest krzyż stojący przy 
drodze krajowej DK 11 w Brynku. Jest na nim widoczna 
data – 1900 r., jednak niemieckie inskrypcje na frontowej 
ścianie i lewym boku cokołu zostały niemal w całości 
skute, zachowały się jedynie fragmenty. – Najwyraźniej 
komuś przeszkadzał napis w języku niemieckim,  
to przykre.  

Foto. Królowa Bona, Julia i Romeo, czyli włoskie akcenty  
w Nowej Wsi Tworoskiej.   

Gdy byłam dzieckiem napis na krzyżu i brzmiał: Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mijałam go wiele razy.
W okolic gospody (dzisiejszy Dworek Myśliwski) 
spędzałam sporo czasu. Pamiętam doskonale… Po lewej 
stronie była sala taneczna, po prawej bar. Chodziłam tam 
z siostrami z dwulitrowym dzbankiem, żeby kupić piwo. 
Oczywiście piwo nie było dla nas, tylko dla taty, chociaż 
w sprzedaży było też piwo dla dzieci – wspomina nasza 
rozmówczyni. – W środku, na ścianie widniała gotykiem 
pisana sentencja „Von religion und politik halts das Maul”,
co znaczyło, że właściciele nie życzyli sobie w tym miejscu 
rozmów o religii i polityce. Z kolei nad głównym wejściem 
widniał napis „Am Brunnen vor dem Tory” (przy studni 
przed bramą) – mówi. Napis nawiązuje do studni, która 
dawniej mieściła się na dziedzińcu gospody. Nieopodal 
rosła potężna lipa. 

– Swego czasu cała wieś jeździła do tej studni po wodę. 
Był taki okres, nie pamiętam dlaczego, ale zimą nie było 
wody i ludzie z sankami podjeżdżali pod „źródełko” przy 
gospodzie. W latach 20. XX w. zamiast studni była już 
ręczna pompa. W tym samym budynku, w którym mieściła 
się gospoda działał sklep mięsny z osobnym wejściem 
od prawej strony. Za płotem natomiast funkcjonowała 
ubojnia. Idąc do szkoły nieraz widziałam płynącą po 
drodze stróżkę krwi z ubojni – wspomina młodsza siostra 
naszej rozmówczyni, która do dziś mieszka w Brynku.  

NA EUROPEJSKIM SZLAKU 

27 października seniorzy „pojechali” do Włoch. Tym razem 
w ramach cyklu „Seniorzy blisko Europy” członkowie Klubu 
Senior + prezentowali włoskie miasta. Spotkanie 
przygotowano w formie wycieczki, której pilotem była 
Barbara Izworska.  

Seniorzy odwiedzili m.in. Weronę, Wenecję, Florencję, 
Mediolan, Rzym, Padwę i Neapol. O najpiękniejszych 
włoskich zakątkach z pasją opowiadali Romeo i Julia, 
królowa Bona, gondolier, a nawet modelka. Po tak długiej 
wyprawie podróżnicy zasłużyli na tematyczny 
poczęstunek:  włoskie ciasto, tiramisu, pizzę i cappuccino.  

Cóż dodać… Seniorzy po raz kolejny podeszli do tematu 
kreatywnie, z dowcipem, ale przede wszystkim bardzo 
merytorycznie. Gdyby tak wyglądały lekcje w szkole, 
w dziennikach królowałyby „piąteczki”. W spotkaniu 
w świetlicy w Nowej Wsi Tworoskiej wzięli udział goście: 
proboszcz i wikary z parafii św. Antoniego w Tworogu.  

Foto. Zdjęcie brynkowskiej gospody z początku ubiegłego wieku. Dawniej 
w tym miejscu stała duża studnia oraz potężna lipa. Później studnię 
zamieniono na ręczną pompę. Zdjęcie udostępnił Fryderyk Zgodzaj.  
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KURIER KULTURALNIE 

– Dzisiejszym spotkaniem chcemy podkreślić wyjątkowość 
roku. Mamy rok poetów – powiedziała na wstępie dyrektor 
szkoły, Anna Rogala-Goj. Decyzją sejmu literackimi 
patronami roku 2021 są: Stanisław Lem, Cyprian Kamil 
Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 
2021 r. jest także rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego jako 
głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Co 
z tym ma wspólnego patron szkoły? – Jan Paweł II 
to poeta, który wie, czego chce od literatury, ma swój 
własny język artystyczny i własne sprawy do 
rozstrzygnięcia – tak określił go profesor Krzysztof 
Dybciak. Dlatego nie dziwi, że poetycki kącik pełen 
tomików, zaaranżowany na szkolnym holu, by promować 
patronów roku, wzbogacono o „Tryptyk rzymski”. Akcję 
nazwano „Pod parasolem poezji”. W tym miejscu 
uczniowie mogli na chwilę oddać się poetyckiej zadumie. 
Wybrane utwory czytano na lekcjach.  

PAPIEŻ PO RAZ DRUGI 

W październiku, w całym kraju oraz w środowiskach 
polonijnych jest obchodzony Dzień Papieski. W ten sposób 
upamiętniamy wybór naszego rodaka – Karola Wojtyły na 
papieża. W gminie Tworóg z tej okazji zobaczyliśmy  
m.in. wystawę portretów Jana Pawła II autorstwa 
mieszkanki Nowej Wsi Tworoskiej. 

Prace można było oglądać do 22 października w kościele 
św. Antoniego w Tworogu. Autorką dziesięciu rysunków 
jest Sonia Rekus. To druga tematyczna wystawa artystki 
poświęcona w całości Janowi Pawłowi II. Rok temu 
czarno-białe wizerunki papieża-Polaka ozdabiały kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 
Fatimskiej w Strzybnicy. Dziś znajdują się w kościele  
w Tychach. Portrety, które wystawiono w Tworogu  
to zupełnie nowe prace.  Wybór Jana Pawła II na bohatera 
artystycznego cyklu nie jest przypadkowy. Artystka utrwala 
na papierze twarze charyzmatycznych, silnych 
osobowości, które mają wpływ na tłumy.  

POD PARASOLEM POEZJI  
Z PAPIEŻEM POLAKIEM 

21 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach obchodzono dzień patrona – Jana 
Pawła II. Uczniowie klasy VIII przygotowali 
przedstawienie poświęcone życiu Karola Wojtyły,  
a uzupełnieniem przekazu była prezentacja ze 
zdjęciami papieża i informacjami biograficznymi. Na 
zakończenie dzieci z widowni wzięły udział w quizie 
wiedzy o Karolu Wojtyle. Obchody szkolnego święta 
połączono z Dniem Poezji.  

Dzień później przedszkolaki uczciły pamięć swojego 
patrona. Dzieci zobaczyły prezentację – wzruszające 
wspomnienie papieża, śpiewały piosenki o Janie Pawle II 
oraz jego ulubioną pieśń oazową „Barka”, a na 
zakończenie  wykonały wspólną pracę plastyczną „Selfie 
od Papieża”.  

Obchodom Dnia Patrona towarzyszyły konkursy, 
których efekty stały się dekoracją szkolnego holu.  

Foto. Inscenizację przygotowali uczniowie klasy VIII pod kierunkiem 
nauczycielek: Kornelii Sobel i Iwony Pilc. Jak zauważyła dyrektorka 

szkoły, poznawanie życia Jana Pawła II służy poznawaniu wartości, które 
powinny być dla młodego pokolenia drogowskazami.  
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ROZMOWY ZMARŁYCH,  
CZYLI O TYM JAK KONIEC POCZĄTKIEM SIĘ STAŁ  

Książka ze specjalną dedykacją dla tych, których 
życzeniem jest jeszcze piękniej żyć – tak brzmi 
dedykacja, a zarazem krótka zapowiedź tego, o czym 
przeczytamy w książce. Bo w „Rozmowach zmarłych” 
nie króluje, wbrew oczywistym skojarzeniom, śmierć. 
W najnowszej książce Toli Charak króluje życie i silnie 
pragnienie, by wciąż je ulepszać.  

Wydanie czwartej książki pisarki z Tworoga zbiegło się  
z jesienną, refleksyjną atmosferą, czasem odwiedzin 
rodzinnych grobów i być może poszukiwaniem okazji do 
usłyszenia tych, którzy odeszli. Z dużą ciekawością, 
skutecznie podsycaną ciekawą grafiką na okładce sięgam 
po wydanie.  

Tym, który prowadzi tytułowe rozmowy jest Człowiek. – To 
mój głos w głowie. W pierwszych rozdziałach rozmawia ze 
mną i Matką Rodzicielką, ponieważ obie w pewnym sensie 
zostałyśmy uznane za martwe za życia. Dla niektórych 
osób nie istniejemy, ale przecież nadal mamy coś do 
powiedzenia. Człowiek-narrator pozwolił nam mówić – 
mówi pisarka. One korzystają z tej możliwości: rozliczają 
się z życia, zastanawiają nad przeszłością, chcą by 
przyszłość była lepsza. Decydują się opuścić Hades.  
To doświadczenie pomaga im oswoić śmierć, która nie ma 
przerażać, a skłaniać do zastanowienia się nad sobą. 
Kolejne rozdziały to już przestrzeń zarezerwowana dla 
zmarłych. Do rozmów autorka „zaprosiła”  zmarłych 
członków rodziny i osoby bliskie. Dialog prowadzi 
Człowiek, która spaja świat żywych i umarłych.  

Foto. Pisarka odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną pod koniec 

października. W rozmowie o najnowszej książce zdradziła, że pracuje już 

nad kolejną. Pierwsza część „Wariatki z książki” jest w trakcie pisania.  

Narrator-Człowiek to uosobienie człowieczeństwa 
i wszystkiego, co mieści się w definicji tego słowa. Jest 
więc sporo o ludzkich reakcjach. – Bardzo często za życia 
nie rozliczamy się z naszego zachowania, a kiedy 
umieramy inni nas rozliczają. A przecież nie możemy już 
odpowiedzieć, nie możemy wytłumaczyć się, przeprosić,
podziękować. Nie mamy już głosu. Moja książka daje 
zmarłym głos – mówi Tola Charak.  

Nowością i ciekawym zabiegiem jest wzbogacenie 
wydania o fragmenty własnej poezji. Wybrane strofy 
pojawiają się pomiędzy rozdziałami. Są jak przystanki do 
namysłu, do refleksji. – To nie jest łatwa książka, 
ale znacznie dojrzalsza w porównaniu do poprzednich –
mówi pisarka. Nowa propozycja Toli Charak jest jak
wyzwanie, by przyjrzeć się sobie i zdecydować: rozliczać 
się z życiem samemu, czy pozwolić, by inni zrobili to za 
nas. To również wyraźne przesłanie: dopóki trwa życie, 
jest nadzieja. I kto wie, może uznanie kogoś za martwego 
za życia, to nic innego, jak podarowanie mu szansy na 
ponowne narodziny? A to już poważny krok do tego, 
by żyć jeszcze piękniej.  

Książka „Rozmowy zmarłych” do kupienia (cena 42 zł) 
oraz wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tworogu.  

ZRÓB SOBIE PRZERWĘ  
I CZYTAJ! 

28 października w ZSP w Boruszowicach odbyła się II 
Międzynarodowa Edycja „Przerwy na Czytanie". Akcja 
realizowana jest w ramach kampanii społecznej  
„Cała Polska czyta dzieciom".  

Już po raz trzeci uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji 
promującej czytanie na przerwie. Uczniowie klas I-III 
wysłuchali opowieści z książki „Piaskowy wilk" Asy Lind. 
Uczniowie starszych klas zostali wprowadzeni w świat 
lektur „Ania z Zielonego Wzgórza" oraz „Mały Książę" 
Antoine de Saint Exupéry'ego. Oprócz tego każdy uczeń 
przyniósł ze sobą swoją ulubioną książkę, którą czytał 
podczas przerwy. Chętni uczniowie podczas zajęć 
świetlicowych stworzyli pracę plastyczną, przedstawiającą 
okładkę swojej ulubionej książki. W akcji wzięło udział 
150 uczniów. 
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GDZIE CI BĘDZIE TAK DOBRZE, 
JAK TUTAJ  

7 października na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu wystąpił teatr Trip z przedstawieniem „Gdzie Ci 
będzie tak dobrze, jak tutaj” podejmujący tematykę 
powstań śląskich. Spektakl, w ramach lekcji historii  oraz 
języka polskiego, zobaczyli uczniowie klas ósmych 
SP w Tworogu.  

PORTRETY RUDKA 

Miesiąc temu wspólnie z GOK w Tworogu ogłaszaliśmy 
konkurs plastyczny dla dzieci. Zadanie polegało  
na stworzeniu portretu Rudka – bohatera książki  
Agaty Frączek „Mali skarbnicy i tajemniczy przyjaciel”.  

Jury, na czele z pisarką, zdecydowało, że wszystkie 
Wasze portrety fantastycznego stworka zachwycają! Kto 
wie, być może Wasze obrazki będą kiedyś ozdabiać 
książki. Na razie możecie je podziwiać w naszej wirtualnej 
galerii udostępnionej na stronach: gok-tworog.pl oraz 
twg-kurier.pl 

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy do 
GOK-u po odbiór książek z dedykacją autorki. 

Poniżej kadry ze spotkań autorskich w podstawówkach  
w Boruszowicach oraz w Wojsce. Więcej na ten temat na 
stronach internetowych szkół.   

Jest 1919 r. Przyjaciele z „podwórka” stają się świadkami 
I powstania śląskiego. Alek jest Polakiem. Lottie Niemką.
Wraz z wybuchem powstania, beztroski dziecięcy świat 
rozpada się, a dzieci dorosną szybciej… Przestawienie to 
próba ukazania oczami dziecka trudnych losów naszego 
regionu. Poza aspektem historycznym młodzież miała 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy o dramacie, 
o teatrze  i o teatralnych środkach wyrazu. 

KONKURS:  
MOJA SZKOŁA NA ŚLĄSKU  

SP w Tworogu oraz GOK w Tworogu zapraszają uczniów 
szkół podstawowych do udziału w Konkursie Literackim pn. 
„Mój Śląsk”. Szkoła nosząca imię Powstańców Śląskich 
pragnie w sposób szczególny promować Śląsk – jego 
historię, kulturę, piękno naszego regionu. W roku 2021 
szkoła obchodzi 90. rocznicę powstania, dlatego w drugiej 
edycji konkursu „Mój Śląsk” zaproponowano tematykę
dotyczącą szkoły, nie tylko jako placówki, w której kształci 
się młodzież, ale także jako miejsca związanego z historią 
regionu. Konkurs polega na wyrażeniu w literackiej formie 
własnych refleksji i opowieści o swojej szkole, o jej historii, 
tradycjach, sukcesach, o tym, co dla młodego człowieka 
ważne, piękne, niezwykłe, warte uwagi. Regulamin 
konkursu oraz informacje szczegółowe zostały 
zamieszczone na stronie SP w Tworogu: 

sptworog.szkolna.net/n,ii-wojewodzki-konkurs-literacki-moj-slask 
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– W naszym sołectwie z radą sołecką ściśle współpracuje 
radna z Kotów, Renata Głowacka – mówi Adam Wandzik, 
który jest i sołtysem, i radnym. – Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych tym, co się dzieje i co będzie się działo 
w naszej miejscowości do kontaktu ze mną lub z członkami 
Rady. Z pewnością udzielimy informacji. Bardzo dziękuję 
wszystkim tym, którzy znajdują czas i chęci do pomocy –
mówi Adam Wandzik. W poprzednim roku  fundusz sołecki 
partycypował w kosztach projektu m.in. oświetlenia 
ul. Ks. H. Gawelczyka.  

Więcej zdjęć na twg-kurier.pl

REMONT DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ  

W październiku ruszył remont wielkopowierzchniowy 
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 907 w centrum Tworoga. 
Administratorem drogi i inwestorem jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą remontu 
nawierzchni firma Hucz Sp. Z o o. Prace na drodze 
wojewódzkiej były zsynchronizowane z remontem 
na odcinku drogi powiatowej w kierunku Świniowic oraz 
wykonaniem nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza 
komunalnego (sfinansowano z budżetu gminy).  

CORAZ ŁADNIEJ POD LIPĄ 

Co nowego w Kotach? Przy głównej drodze pojawiło 
się serce z godłem sołeckim, służące do zbiórki 
plastykowych nakrętek, wykorzystywanych następnie 
w procesie recyklingu. Dochód ze zbiórki 
przeznaczany jest na cele charytatywne. Serce 
zamontowano na początku października, a przy okazji 
uporządkowano teren, który wiosną zostanie obsiany 
trawą. – Skwerek sfinansowaliśmy z tegorocznego 
funduszu sołeckiego. Wykorzystaliśmy środki 
finansowe, które po prostu nam zostały z innego 
zadania – wyjaśnia sołtys Adam Wandzik. Priorytetem 
na bieżący rok była rekultywacja innego miejsca – 
placu wokół zabytkowej, majestatycznej lipy. 

Lipa rośnie na placu przy ulicach Szkolnej i Starowiejskiej. 
Drzewo, według Helmuta Jana Plewni (pisze o tym  
w trzeciej części swojej opowieści o przeszłości 
zatytułowanej „Kotten = Kottenlust = Koty”), jest starsze od 
samej miejscowości. Kilkusetletnia lipa jest obok 
zabytkowego kościoła najbardziej rozpoznawalnym 
elementem miejscowego krajobrazu. Kilka lat temu 
wykonano prace konserwatorskie w postaci założenia 
wiązań w koronach drzew. Lipa została również przycięta. 
Podjęto także decyzję o przeniesieniu placu zabaw, który 
obecnie znajduje się obok przedszkola. Teren wokół lipy 
pozostał pusty i zaniedbany. – O tym, że należy zadbać  
o estetykę tego miejsca mówiliśmy już na zebraniu 
wiejskim w 2019 r. W 2020 r. podjęliśmy decyzję  
o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na 
rekultywację terenu. To był nasz priorytet na 2021 r. – 
mówi Adam Wandzik. Sołectwo wystartowało w konkursie 
„Inicjatywa sołecka” z projektem „Modernizacja parku”. – 
Otrzymaliśmy 6 tys. zł, które dołożyliśmy do sumy 
zarezerwowanej na ten cel w funduszu sołeckim. Teren 
wokół lipy został wyrównany i uporządkowany. Zakupiono 
i zamontowano ławki. Modernizacja parku będzie 
kontynuowana w przyszłym roku. Wiosną zasiejemy trawę. 
Trzeba również zająć się rosnącą wokół zielenią, która już 
częściowo została wymieniona. Docelowo teren ma służyć 
rekreacji. Kto wie, może wrócimy do tradycji organizowania 
festynów pod lipą? – mówi sołtys.  

Tymczasem serce na nowym skwerze przy głównej drodze 
powoli zapełnia się nakrętkami. – Pomysł 
zagospodarowania tego miejsca zrodził się, gdy 
dowiedzieliśmy się, że rondo przy kościele zostanie 
zlikwidowane (nie było w osi jezdni). Na jego środku 
zawsze stał stojak z kwiatami, a zimą choinka. Ronda już 
nie ma, więc nowy skwer przy głównej drodze wypełnia 
powstałą lukę. W grudnia w tej okolicy najprawdopodobniej 
stanie choinka – wyjaśnia Adam Wandzik.  

Przypominamy, że fundusz sołecki jest wyodrębniany  
z budżetu gminy. Jest to forma budżetu partycypacyjnego. 
O jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich. Realizacją zadań zajmują się sołtysi, rady 
sołeckie i zaangażowani mieszkańcy. W przypadku Kotów 
w skład rady sołeckiej wchodzą: Rufin Janocha,  
Alfred Bryś, Piotr Imach, Józef Opara. 
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WALCZMY O CZYSTE 
POWIETRZE  

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r., zgodnie  
z uchwałą antysmogową, korzystanie ze starych 
kotłów, nazywanych potocznie „kopciuchami” będzie 
nielegalne. Zostały niecałe dwa miesiące do 
obowiązkowej wymiany źródła ciepła. Obowiązek 
dotyczy mieszkańców województwa, którzy 
eksploatują kotły starsze niż 10 lat i ogrzewają dom 
paliwami stałymi takimi jak węgiel, drewno, pellet.  

Wymiana kotła to duże obciążenie dla domowego budżetu, 
dlatego część mieszkańców postanowiła sięgnąć po 
dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.  
Aby ułatwić mieszkańcom przebrnięcie przez formalności, 
w Urzędzie Gminy stworzono punkt obsługi programu. 
Przeszkolony pracownik Urzędu Gminy służy doradztwem  
i wsparciem merytorycznym. Należy dodać, że byliśmy 
jedną z pierwszych gmin, które podjęły się tego zadania  
i otworzyły punkt przyjmowania wniosków w ramach 
programu. Nabór wniosków wciąż trwa. Zainteresowanych 
odsyłamy do Urzędu – pokój 111, tel. (32) 285 74 93 wew. 
54 lub (32) 428 46 54.  

Uruchomienie punktu obsługi programu przełożyło się na 
wyniki. Gmina Tworóg znalazła się w setce 
najaktywniejszych gmin obsługujących program „Czyste 
Powietrze” (w I i II kwartale 2021). – Bardzo się cieszymy  
z tego wyniku, ale oczywiście jest to pewien skutek 
uboczny naszych działań. Celem jest prowadzenie 
działalności na rzecz obniżenia niskiej emisji – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Ranking gmin utworzony został na 
podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie 
wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych 
przez właścicieli budynków jednorodzinnych  
w poszczególnych gminach. O pozycji gminy w rankingu 
decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba 
wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 
budynków jednorodzinnych. 

W walce ze smogiem ma również pomóc stworzenie 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu 
Urzędowi Nadzoru Budowlanego.  

Docelowo system przyjmie postać elektronicznego 
rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową  
w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało 
skorelowane z wprowadzanymi zmianami  
w funkcjonującym programie „Stop Smog”. Ewidencja 
ruszyła w lipcu tego roku. W przypadku źródeł ciepła w już 
istniejących budynkach na złożenie deklaracji mamy  
12 miesięcy. W przypadku nowych obiektów na zgłoszenie 
stosownych informacji przewidziano 14 dni od momentu 
uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. Złożenie 
deklaracji jest obowiązkowe, a za jego niedopełnienie grozi 
grzywna w wysokości do 5 tys. złotych. 

 www.czystepowietrze.gov.pl 
 www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-

emisyjnosci-budynkow-faq 

 

SĄ PIENIĄDZE NA INWESTYCJE  

Inwestycje oświatowe, drogowe, wodno-kanalizacyjne. 
Gmina Tworóg patrzy w przyszłość z optymizmem. 
Otrzymaliśmy bowiem całkiem spore dofinansowania, 
które pozwalają na realizację wielu strategicznych 
i ważnych dla mieszkańców projektów. 

20 października miało miejsce spotkanie władz gminy 
z Radą Rodziców oraz dyrekcją Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce, na którym zaprezentowano 
projekt i plany związane z budową sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem. Inwestycja jest na etapie wnioskowania 
o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu zgody, ruszy
procedura przetargowa. Po wyłonieniu wykonawcy będzie 
można podpisać umowę i oddać plac budowy. Realizacji 
zadania ruszy w przyszłym roku. Szacunkowy koszt 
budowy sali gimnastycznej to ok. 3 mln zł. Gmina ma 
przyznane na ten cel ponad  1,6 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego samego źródła 
pochodzi dofinansowanie innej, oświatowej inwestycji. 
Trwają przygotowywania do budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach. – Staramy 
się o pozwolenie na budowę. W przypadku tej inwestycji 
otrzymaliśmy 500 tys. zł – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
Prace budowlane w obydwu przypadkach mają się 
zakończyć do końca 2022 r. W Wojsce był obecny poseł 
na sejm RP Jarosław Gonciarz, którzy już kilkakrotnie 
wsparł gminę w procesie pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych. W październiku natomiast wojewodowie 
ogłosili listy projektów, które otrzymają dofinansowanie 
z Rządowego Programu „Polski Ład” – Programu 
Inwestycji Strategicznych. Gmina Tworóg otrzymała spore 
wsparcie na realizację trzech inwestycji:  

 budowę i przebudowę ul. Wierzbowej w Tworogu, 
wartość dofinasowania – 903 428,15 zł 

 modernizację mostu drogowego nad rzeką Stołą  
w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku, dofinansowanie – 
1 825 900,00 zł 

 budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice, 
dofinansowanie  – 4 315 536,32 zł.  

UDROŻNIONE CIEKI WODNE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”  
wykonało prace udrożniające cieki wodne na terenie 
gminy. Poniżej zdjęcie wykonanego zadania w Połomi. 
Przypominamy, ze w tym sołectwie dochodziło już do 
poważnych podtopień. Gmina wnioskowała o to 
kilkakrotnie.  
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 twg-kurier.pl 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W OBIEKTYWIE 

Pozostając w refleksyjnym nastroju Dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek prezentujemy cmentarze na terenie 
gminy Tworóg oświetlone tysiącem świateł. Poniżej kościół w Kotach z lotu ptaka (zdj. udostępnił Michał Bujara – 
dziękujemy!) oraz cmentarze komunalne w Tworogu i Boruszowicach-Hanusku. Więcej zdjęć na twg-kurier.pl  


