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TU NAS ZNAJDZIESZ

KARTKI DLA ŻOŁNIERZY

STAJENKA W ŚWINIOWICACH

Przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach 
zaangażowali się w ogólnopolską akcję Poczty Polskiej „Napisz kartkę do żołnierza”, której 
celem jest przekazanie słów wsparcia oraz podziękowań żołnierzom wykonującym swoje 
obowiązki na granicy polsko-białoruskiej. Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali piękne 
kartki, na których zapisali osobiste słowa otuchy i wdzięczności. Każda z nich, w tym kartki 
świąteczne, zostały przekazane na ręce żołnierzy 6 batalionu powietrznodesantowego  
z Gliwic (źródło: fb).

SZLACHETNE SERCA

11 grudnia strażacy z Tworoga wzięli udział w akcji rozwożenia „Szlachetnej Paczki” 
dla potrzebujących rodzin z miasta Tarnowskie Góry. W akcji uczestniczyło wiele jednostek  
z powiatu tarnogórskiego. Udział w „weekendzie cudów” dostarczył druhom wiele satysfakcji. 
Już zapowiedzieli swoją gotowość do pomocy za rok (źródło: fb). 

Do 2 lutego możecie odwiedzać żywą szopkę w Świniowicach. Znajduje się przy  
ul. Wiejskiej, na placu obok kaplicy pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Polecamy!
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W grudniu minionego roku minęło sto lat 
od gwałtownego wybuchu, jaki miał miejsce 
w prochowni, urzędowo zwanej Pniowitzer 
Pulverfabrik GmbH na Górnym Śląsku. Fabrykę 
materiałów wybuchowych, zlokalizowano 
na obrzeżach Pniowieckich Lasów (stąd 
pewnie nazwa fabryki), w bezpośrednim 
sąsiedztwie gminy Solarnja. Prochownię 
uruchomiono w 1893 r. Zajmowała się głównie 
produkcją czarnego prochu dla przemysłu 
zbrojeniowego i amonitu, stosowanego  
w górnictwie węgla kamiennego. Początkowo 
budynki przemysłowe i administracyjne 
sąsiadowały z drogą z Pniowca na Solarnję, 
która po wybudowaniu Kolonii Fabrycznej 
w Boruszowcu, stała się przysiółkiem, jak 
pokazano na Lageplanach (z niem. plany 
sytuacyjne) z lat 1892 – 1901 – 1906.

W dokumentach budowy prochowni  
z 1892 r. figurują między innymi nazwiska 
braci von Donnersmarck, a w szczególności 
hrabiego Łazarza IV z Nakła Śląskiego, 
na terenach którego zbudowano fabrykę 
i osiedle mieszkaniowe. Z dużym 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, 
że pierwotnie głównymi udziałowcami spółki 
Pniowitzer Pulverfabrik GmbH, oprócz 
hrabiego Łazarza, byli dwaj bracia, mianowicie 
hrabia Hugo II (na Brynku od 1904r.) i hrabia 
Artur, mieszkający w rodowym majątku  
von Donnersmarcków w Wolfsbergu.

Na skutek rozpadu cesarstwa austriackiego 
i cesarstwa pruskiego, będącego efektem 
przegranej I wojny światowej, powstają nowe 
państwa w całej Europie. W 1918 r., odrodziła 

się II Rzeczpospolita Polska. Ustalenia 
powojennego Traktatu Wersalskiego i tak 
zwanej Międzynarodowej Komisji Rozjemczej, 
przyznały Polsce niewielką część Górnego 
Śląska, z czym nie mogli pogodzić się 
Ślązacy, na czele z Wojciechem Korfantym. 
W roku 1919 i 1920 wybuchły dwa powstania 
śląskie, będące wyrazem niezadowolenia  
z decyzji Międzynarodowej Komisji Rozjemczej.  
Na forum powojennej konferencji pokojowej 
w Wersalu pod Paryżem podjęto decyzję  
o przeprowadzeniu plebiscytu (więcej na ten 
temat w TWG Kurier, z marca 2021 r. – dostępny 
na stronie twg-kurier.pl). Po plebiscycie na 
Górnym Śląsku doszło do wybuchu ostatniego, 
III powstania śląskiego. W efekcie wersalska 
komisja, uwzględniając tym razem wyniki 
plebiscytu i efekty powstania, w październiku 
1921 r., ponownie ustaliła korzystniejszą 
dla Górnego Śląska granicę między Polską  
a Niemcami.

Ostatecznie w Wersalu wyznaczono 
kuriozalną granicę, dzielącą śląską ziemię 
(w tym fabryki, majątki, a nawet małe 
gospodarstwa). Przykładem służyć może 
gospodarstwo Bochniów na Solarnji, których 
dom był po polskiej stronie, a stodoła po 
niemieckiej. W tym miejscu dochodziło do tzw. 
szmuglu: z Polski przemycano  wuszt i szpyrka, 
a z Niemiec szczewiki i marmelada.  

Dawna prochownia po podziale Górnego 
Śląska, przekształcona w 1916 roku na 
Aktiongeseschaft Lignoza (spółka akcyjna), 
znalazła się po polskiej stronie, mimo że 
właścicielem fabryki była niemiecka spółka 

100-LECIE WYBUCHU W BORUSZOWCU CZ. I

K U L T U R A L N I E

Foto. Dawna prochownia to wciąż element boruszowickiego krajobrazu. 

akcyjna z Berlina, która liczyć musiała się  
z polskim nadzorem. Niemałe podatki płacone 
przez spółkę wpływały do kasy polskiego 
starostwa w Tarnowskich Górach, co zapewne 
wielce nie zadowalało niemieckich właścicieli 
spółki akcyjnej Lignoza.  

Z takim stanem rzeczy, nie mogły 
pogodzić się niemieckie koncerny, będące 
właścicielami, również pozostałych fabryk 
materiałów wybuchowych, więc  sukcesywnie 
dążyły do likwidacji polskich już  fabryk prochu. 
Zanim jednak doszło do całkowitej likwidacji 
pniowieckiej fabryki na terenie „Boruszowca”, 
w pokrewnych prochowniach doszło  
w przeciągu miesiąca do dwóch potężnych 
wybuchów, w których zginęło kilkanaście 
osób. Wybuchy były tak silne, że odbudowa 
zajęłaby kilka lat. W listopadzie 1921 r. 
nastąpił wybuch w Bieruniu, 15 grudnia tego 
samego roku w Krywałdzie koło Knurowa, 
a 17 grudnia 1921 r., nastąpiła eksplozja  
w Pniowitzer Pulverfabrik, potocznie zwanej 
Lignoza.

Natomiast nie doszło do żadnego wybuchu 
w podobnej fabryce dynamitu w „Młynie 
Krupa”, która po ustaleniu nowych granic 
państwowych, znalazła się po niemieckiej 
stronie. W tym feralnym okresie czasu tj. do 
1921 roku, na „Krupie” nie doszło do żadnego 
wybuchu. 

Opracował: B. Opara vel Kuźnik z Klepki  
w grudniu 2021 roku

Ciąg dalszy historii w kolejnym wydaniu 
„TWG Kuriera”. 

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu sołectwa 
Wojska wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko projektu planu.

Ww. dokumenty dostępne będą 
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 
Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tworóg, w terminie do  
19 stycznia 2022 r.

Szczegóły na stronach:
www.tworog.pl 
bip.tworog.p

PLAN DLA  
WOJSKI  
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Anioł to nikt inny jak posłaniec. 
Występuje w wielu religiach – jest znany 
w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie. 
Ten duchowy byt służy i wypełnia boską 
wolę. Ale jak wygląda? No właśnie, takie 
pytanie zadano przedszkolakom, a dzieci 
udzieliły zaskakująco bogatej odpowiedzi. 
„Anioły widziane oczami dziecka” to tytuł 
konkursu ogłoszonego przez Przedszkole  
w Boruszowicach. 

Do konkursu zgłoszono łącznie ponad 
50 prac z siedmiu przedszkoli z kilku gmin. 
Dzieci miały pełną dowolność twórczą,  
z pewnym zastrzeżeniem – anioły należało 
przedstawić w formie przestrzennej. 
Jury miało bardzo trudne zadanie. Prócz 
pierwszych miejsc i wyróżnień zdecydowano, 
że każdy uczestnik otrzyma dyplom  
i drobny upominek. – Jesteśmy pozytywnie 
zaskoczeni zainteresowaniem. To pierwszy 
nasz konkurs poświęcony tej tematyce, 
ale myślę nie ostatni – mówi koordynator  
i pomysłodawca konkursu, Dorota Stokłosa 
z boruszowickiego przedszkola. Komisja 
konkursowa oceniała nadesłane prace biorąc 
pod uwagę kryteria, które były uwzględnione 
w regulaminie konkursu, czyli: zgodność  
z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie 
tematu, estetyka wykonania pracy. 

Anioły zostały przekazane na koncert 
charytatywny organizowany co roku w 
Boruszowicach w kościele parafialnym. Część 
prac zdobi hol Urzędu Gminy w Tworogu. 

Spośród 53 prac komisja konkursowa 
przyznała następujące nagrody w II kat. 
wiekowych oraz wyróżnienia:

Kategoria wiekowa 3-4 latki:
• I miejsce – Piotr Zdrzałek 

(Przedszkole Wojska)
• II miejsce – Wojciech Krok 

(Przedszkole Tworóg) i Natalia Kijas 
(Przedszkole Boruszowice)

• III miejsce – Magdalena Horoba 
(Przedszkole Miedary)

Tuż przed świętami ogłoszono wyniki 
rodzinnego konkursu na bombkę choinkową 
„Mój Dom – Gmina Tworóg”. Zadanie 
polegało na wykonaniu ozdoby choinkowej 
nawiązującej np. poprzez kolor i motyw do 
naszej małej ojczyzny. Wszystkie zgłoszone 
do konkursu można podziwiać na choince 
stojącej w holu Urzędu Gminy. 

Nagrody główne otrzymali: 
I miejsce ex aequo: Zuzanna i Anna 

Winkler, Wojciech i Sandra Grzesiek, Milena  
i Katarzyna Wojda.

II Miejsce ex aequo: Martyna i Monika 
Szygojczyk, Karol i Krzysztof Spaleniak, 
Wiktor i Weronika Wojda.

III Miejsce ex aequo: Sebastian i Mariola 
Labusek, Julia i Agata Świerzy, Magdalena  
i Lucyna Mielczarek.

Pozostałym uczestnikom przyznano 
nagrody pocieszenia. Wszystkim gratulujemy!

Organizator (Gmina Tworóg) 
poinformował, że prace zostaną przekazane 
do Sztabu WOŚP w Tworogu i staną się 
cegiełkami w tym szczytnym celu. 

UBRALIŚCIE WSPÓLNIE CHOINKĘ!

Kategoria wiekowa 5-6 latki:
• I miejsce – Hanna Arendarska 

(Przedszkole Tworóg)
• II miejsce – Kacper Broncel 

(Przedszkole Tworóg) i Oskar Jaruszowic 
(Przedszkole Koty)

• III miejsce – Maria Zajączkowska 
(Przedszkole nr 6 Tarnowskie Góry)

Organizatorzy dziękują sponsorom 
konkursu: Stowarzyszeniu Pozytywnej Energii 
z Boruszowic, Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Brynek oraz Szymonowi Kluzik. 

Foto. Dzięki Wam udało się wspólnie przystroić 
choinkę w holu Urzędu Gminy! Organizator – 

Gmina Tworóg – dziękuje wszystkim za udział w 
konkursie.  

W ramach świątecznych akcji, 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu przygotowali poduszki-przytulanki. 
Dochód z ich sprzedaży został przekazany na 
pomoc dzieciom z Kazachstanu.

Przeprowadzono również kiermasz 
słodkości, z których dochód przekazano na 
budowę studni w Czadzie oraz dla dzieci 
z Fundacji Dr Clown. Ponadto w ramach 
współpracy z wolontariuszami z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach 
wolontariusze przygotowali słodkości  
i życzenia dla mieszkańców Domu Seniora  
w Nowej Wsi i mieszkańców z domu opieki  
w Miedarach. 

Dodatkowo przygotowano paczki dla 
mieszkańców Domu Opieki Społecznej  
w Tworogu. Udało się również sfinalizować 
akcję „nakrętki dla Darka”. Uzyskane środki 
z ich sprzedaży przekazano na rehabilitację 
chłopca. 

Szkoła dziękuje wszystkim 
zaangażowanym za okazane serce  
i współpracę. 

ŚWIĄTECZNY  
WOLONTARIAT

ANIOŁOWIE BIALI...
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SENTYMENTALNA STAJENKA W NOWEJ ODSŁONIE

zostały przebudowane, co pozwoliło na 
efektowne podświetlenie krajobrazu a także 
oświetlenie odnowionych domków, które 
również są częścią „starej” szopki. Stajenka 
w naszym kościele jest wyjątkowa z kilku 
względów. Tłem betlejemskiej szopki jest 
krajobraz parafii św. Antoniego w Tworogu.  
W centralnym punkcie tła swoje miejsce 

znalazł oczywiście parafialny kościół, 
wokół którego zostały namalowane miejsca  
i budynki ważne dla mieszkańców parafii, nie 
tylko znajdujące się w Tworogu. Znalazło się 
również miejsce m.in.: na fragment pałacu 
w Brynku czy część Nowej Wsi Tworoskiej 
– mówi proboszcz, ks. Adam Bryła. Bazą 
dla wielkiego banneru z krajobrazem 
parafii był obraz autorstwa Sonii Rekus. Ale  
w prace związane z dekoracją całego kościoła 
zaangażowało się wiele osób, m.in. najbliższa 
rodzina pani Sonii.  – Coś, co najbardziej 
ucieszyło przy przygotowywaniu dekoracji 
naszego kościoła to przede wszystkim 
zaangażowanie wielu osób. Wystrój to nie 
tylko stajenka. To także choinki i ozdoby na 
nich, które również zostały przygotowane 
przez naszych Parafian. Na szczególną 
uwagę zasługuje choinka, którą przyozdobiły 
dekoracje wykonane przez dzieci naszej 
parafii, do czego zachęcaliśmy w trakcie rorat. 
Cieszy nas również bardzo pozytywny odbiór 
tych dekoracji przez Parafian i gości, którzy 
wspominają z sentymentem tę szopkę, którą 
pamiętają z czasów swojego dzieciństwa – 
mówi Proboszcz. 

Kiedy w latach 70. Hubert Kaszuba 
był w trakcie przygotowywania kolejnych 
elementów stajenki bożonarodzeniowej dla 
kościoła w Tworogu, nie mógł przewidzieć, 
że po 50 latach jego praca nadal będzie 
sprawiać radość. Odkurzone i odnowione 
figury, w odświeżonej oprawie wróciły na 
swoje miejsce. Zadbał o to proboszcz parafii 
św. Antoniego w Tworogu, ks. Adam Bryła. 
W udekorowanie kościoła zaangażowało się 
wielu parafian.  

Figurki i elementy szopki zostały odnowione 
i na nowo pomalowane. Część figur pochodzi 
prawdopodobnie z lat 60. XX, ale większość 
powstała w latach 70. Proboszczem był 
wówczas ks. Gerard Woźnica. Pomysłodawcą 
stajenki, jej głównym wykonawcą i sponsorem 
zarazem był mieszkaniec Tworoga – Huber 
Kaszuba. Nim przystąpił do pracy jeździł 
po okolicznych parafiach i przyglądał 
się realizacjom stajenek. Wiele inspiracji 
starał się wykorzystać w swojej wizji. Do 
wykonania figurek m.in. pasterzy i owiec pan 
Hubert korzystał z formy wykonanej z innej 
figurki. Przeciął ją na pół i w niej wykonywał 
gipsowy odlew. Jego pomocnicy, wówczas 
ok. dziesięcioletni chłopcy, doskonale 
pamiętają przedświąteczne przygotowania. 
– Spędzaliśmy w kościele wiele godzin, 
stajenka posiadała elementy ruchome, 
świetlne (m.in. domki były oświetlone),  
a nawet strumyk z wodą. Zbudowanie całej 
konstrukcji, która w oryginalnym wydaniu 
zajmowała niemal całą ścianę prawej nawy 
bocznej, było czasochłonnym zadaniem 
(ustawienie stajenki zajmowało tydzień), 
które jednak sprawiało nam wiele satysfakcji – 
wspomina Kornel Chmiel. Ubranie dzwonnika 
oraz firanki w domkach uszyła mama pana 
Kornela, on pamięta jak malował domki. – Nad 
stajenką pracowało mnóstwo młodych osób, 
głównie ministrantów – wspomina Joachim 
Krain, który był wówczas ministrantem. 

Obecnie w kościele w Tworogu 
możemy oglądać odświeżoną stajenkę. 
– Niektóre elektryczne części szopki 

GRAMY RAZEM PO RAZ TRZECI
30 stycznia finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – bądźcie z nami! 
Nasza Gmina włączyła się do akcji po raz 
trzeci. Siedzibą sztabu niezmiennie jest 
Gminny Ośrodek Kultury. W tym roku gramy 
dla okulistyki dziecięcej. Co się będzie działo?

Przygotowano dla Was koncerty (m.in. 
Noumen, Memento Mori oraz Kapela na 
Obyrtek), ciepłe napoje i posiłki, słodki 
poczęstunek, atrakcje dla dzieci, licytacje 
oraz bieg Policz się z cukrzycą. Ale pomagać 
możecie już dziś! W sklepach, cukierni, 

salonach urody, bibliotece, restauracji  
i innych miejscach publicznych na terenie 
Gminy Tworóg znajdziecie puszki stacjonarne 
WOŚP. 

Wypatrujcie kolorowych plakatów oraz 
puszek przy kasach i na kontuarach. Zbiórka 
stacjonarna potrwa do dnia finału, czyli 
30.01.2022 r. Oprócz tego zachęcamy do 
zasilania wirtualnej puszki, czyli eSkarbonki 
GOK, którą znajdziecie pod linkiem:

eskarbonka.wosp.org.pl/mdtvlf

Foto. Zdjęcia stajenki znajdziecie na naszej stronie twg-kurier.pl, jedna z galerii została przygotowana 
przez proboszcza, ks. Adama Bryłę – dziękujemy za udostępnienie zdjęć.  Zachęcamy również do 

zobaczenia stajenki z bliska, w kościele. Zaskakuje dbałością o szczegóły. 
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NOWY ROK, NOWE PIŁKARSKIE NADZIEJE

nacisk. Mamy drużyny zintegrowanych, fajnych 
chłopców, na których można liczyć. To oni są 
przyszłością i tak na nich patrzymy. Kto wie, być 
może będą grać zawodowo, ale równie dobrze 
mogą sprawdzić się w roli sędziego, a może 
zainteresuje ich sport od strony menadżerskiej, 
może będą działać społecznie na rzecz sportu 
w gminie. Ważne, żeby sport w nich został,  
a naszym zadaniem jest pokazanie im jak wiele 
ról jest do obsadzenia. Treningi i utrzymanie 
wysokiej frekwencji na naszych spotkaniach 
to element budowania nie tyle dyscypliny, co 
przywiązania do klubu i autentycznej potrzeby 

uczestnictwa w jego życiu – zaznacza pani 
Mirosława. O tym, że dzieci lubią przychodzić, 
lubią spędzać na boisku czas świadczy nie 
tylko lista zawodników (ok.60-ciu). Od wiosny 
2021 r. powstały dwie prężne drużyny: żak 
(2013/2014) oraz skrzat (2015/2016). - To nasi 
najmłodsi, którzy całkiem nieźle radzą sobie  
w lidze a ich liczebność szybko wzrasta - 
dodaje pani prezes. 

Okres zimowy pozornie wydaje się czasem 
odpoczynku. – Nie u nas. My nie mamy przerwy 
– mówi pani Mirosława. Klub z klubowym 
kalendarzem, gotowym harmonogramem 
treningów oraz z nowymi nadziejami wkroczył 
w Nowym Rok. – Trenujemy całą zimę  
i z optymizmem patrzymy w przyszłość. 
Chciałam przypomnieć, że u nas nabór  
nowych zawodników trwa cały rok, zapraszamy 
wszystkich chętnych. Dzieci rozwijają się 
pod okiem wykwalifikowanych i nieustannie 
podnoszących swoje kompetencje trenerów: 
Wiesława Chromego, Henryka Chmiela  
i Łukasza Chmiela – przypomina pani prezes. 

Akademia Piłki Nożnej jest zaprzyjaźniona 
z miejscowym Ludowym Klubem Sportowym 
„Sparta Tworóg”, który w tym roku będzie 
obchodzić 70-lecie istnienia. – Współpracujemy 
ze wszystkimi, ale ze Spartą jesteśmy związani 
w sposób szczególny. Korzystamy z tego 
samego obiektu, żyjemy po przyjacielsku. 
Z okazji jubileuszu naszego partnera, który 
najprawdopodobniej będzie obchodzony  
w lipcu, planujemy zorganizować turniej 
piłkarski dla dzieci. Już dziś zapraszamy – 
mówi pani Mirosława.

Zima dla piłkarzy to nie czas odpoczynku, 
a intensywnych treningów, podsumowań  
i wyciągania wniosków. Innymi słowy ciągły 
rozwój i zero szans na obijanie się. Młodzi 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Akademia Piłki Nożnej Gmina Tworóg już  
2 stycznia (najmłodsi) oraz 3 stycznia (starsi)
spotkali się na pierwszych w nowym roku 
treningach. Wejście w 2022 r. to dla nich okazja 
do małej retrospekcji, która ku zadowoleniu 
piłkarzy i trenerów wygląda imponująco. 

– 2021 r. był pod wieloma względami dobrym 
rokiem dla naszego klubu. Duże brawa należą 
się naszym drużynom. Zawodnicy wykonali 
ogromny progres, co przełożyło się na wyniki. 
Przykładem są „Orliki”. Drużyna w jedenastu 
spotkaniach odniosła aż dziesięć zwycięstw. 
Mamy też zawodników, którymi interesują się 
poważne Kluby, a więc dostrzegają w naszych 
wychowankach duży potencjał zawodowy. To 
nas bardzo cieszy. Również nasi „Juniorzy 
młodsi” wypadli świetnie w lidze, walcząc  
z zawodnikami praktycznie dwa lata starszymi. 
Kilku naszych wychowanków gra już w 
wyższych ligach – mówi prezes klubu Mirosława 
Minor. Ale nie tylko o zwycięstwa tu chodzi. – 
Staramy się poprzez sport wychowywać młode 
pokolenie i na ten aspekt kładziemy ogromny 

H O B B Y S T A
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Nicole Bosz i Daria Paździor 
wicemistrzyniami świata w tańcu 
nowoczesnym! Reprezentantki Studia 
Tańca MK w Tarnowskich Górach związane  
z naszą gminą w połowie grudnia wzięły udział  
w Mistrzostwach Świata IDO Jazz,  
Ballet & Modern Dance 2021. Z Warszawy 
wróciły z pucharem i szerokim uśmiechem. 
Ogromne gratulacje!

Pot, łzy i wielka radość – sportowe 
osiągnięcia są zawsze okraszone ciężką pracą 
i systematycznymi treningami. Nie inaczej 
było w przypadku Darii i Nicole, chociaż ich 
udział w rywalizacji na światowym szczeblu 
nie był oczywisty. Dziewczyny początkowo 
nie zakwalifikowały się do Mistrzostw i skupiły 
się na nowym projekcie. Ale los najwyraźniej 
miał co do nich inne plany. Z powodu 
nieszczęśliwego wypadku innego tancerza, 
dziewczyny otrzymały szansę wystartowania w 
Mistrzostwach. Ich występ był przygotowywany 
w wielkim pośpiechu, pod ogromną presją 
czasu. Mimo to zarówno tancerki oraz ich 
choreografka i trenerka, Marzena Kobryń, 

maksymalnie wykorzystały daną im szansę. 
– To cudowny efekt pracy zespołowej, talentu 
i wsparcia najbliższych – napisała w mediach 
społecznościowych Marzena Kobryń.

WICEMISTRZYNIE ŚWIATA!

Dodamy tylko, że wicemistrzostwo świata 
zdobyły również starsze koleżanki Darii i Nicole: 
Aleksandra Janiczek i Justyna Suchańska. 
Ogromne gratulacje!

Foto. Nicole Bosz mieszka w gminie Tworóg. Daria Paździor jest związana z 
Boruszowicami poprzez swoją mamę, która uczy w miejscowej szkole. 

W związku z pozyskaną dotacją Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
informuje, że centrala biblioteczna oraz filie 
będą czynne w soboty. 

Zgodnie z uchwałą RM 69/2021 w 2022 
roku przewiduje otwarcie dla czytelnika  
¼ sobót przez przynajmniej 4 godziny, czyli  
14 sobót w ciągu całego roku. Otwarcie w soboty 
jest podyktowane potrzebami i oczekiwaniami, 
głównie czytelników aktywnych zawodowo tak, 
aby mogli z nich skorzystać np. w dni  wolne 
od pracy. Biblioteki będą czynne w soboty  
w godzinach od 8:00 do 12:00. Obok podajemy 
daty i miejsca. 

Przypominamy ponadto, że w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu, można 

BIBLIOTEKA 
OTWARTA  
W SOBOTY

otrzymać bezpłatne kody do ebooków  
w serwisie Legimi. Chętnych prosimy o kontakt 
mailowy lub osobisty z biblioteką w Tworogu. 

Pracujące soboty: 
• 12 luty – Tworóg
• 12 marzec – Tworóg
• 19 marzec – Boruszowice
• 9 kwietnia – Tworóg
• 16 kwietnia – Połomia
• 7 maj– Tworóg
• 14 maj– Boruszowice
• 11 czerwca– Tworóg
• 18 czerwca – Połomia
• 10 września– Tworóg
• 8 października– Tworóg
• 15 października– Boruszowice
• 5 listopad – Tworóg
• 3 grudzień– Tworóg
• 10 grudzień– Połomia

STYCZNIOWA  
FITNESSOWA 

ZMIANA
W styczniu tymczasowa zmiana w grafiku 
zajęć fitness w GOK-u w Tworogu:
Wtorek:
17.00 – Kursy tańca
18.00 – Brzuch pośladki uda
19.00 – Jumping Frog
20.00 – Kursy tańca

Środa:
18.00 – Tabata
19.00 – zdrowy kręgosłup/pilates
20.00 – Jumping Frog
20.00 – kursy tańca

Od lutego wracamy  
do obowiązującego grafiku 

gok-tworog.pl

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone 
przez Gminę Tworóg znalazły się wśród 
beneficjentów programu „Laboratoria 
Przyszłości”. Placówki otrzymały wsparcie 
finansowe, dzięki któremu uczniowie będą 
mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie 
i zdobywać w ten sposób praktyczne 
umiejętności.

Trzy szkoły naszej gminy otrzymały 
łącznie 212.100,00 zł, w tym: Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu – 92.100,00 zł; Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Boruszowicach – 60.000,00 
zł; Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce – 60.000,00 zł

Laboratoria Przyszłości to wsparcie szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka). 

LABORATORIA 
PRZYSZŁOŚCI

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły 
otrzymują od państwa wsparcie finansowe 
na zakup nowoczesnego wyposażenia m.in. 
drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, 
sprzętu do nagrań, pomocy dydaktycznych. 
Celem działań ma być stworzenie bazy 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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SPRZĘT DLA NASZYCH STRAŻAKÓW

13 grudnia, podczas posiedzenia Rady 
Gminy Tworóg przegłosowano kolejną 
kandydaturę do wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług. Ta wieloletnia tradycja umożliwia 
wyróżnienie osób, które w sposób szczególny 
angażują się w społeczną działalność na 
rzecz gminy. W tym roku wyróżnionym został 
Krzysztof Skurski. 

Prawo do zgłoszenia zasłużonego ma 
każdy mieszkaniec gminy, musi jednak 
odpowiednio uzasadnić swój wybór na 
pisemnym wniosku. Terminowo złożony 
wniosek jest następnie opiniowany na 
posiedzeniu Komisji Statutowej i Wpisu 
do Gminnej Księgi Zasług Rady Gminy 
Tworóg. Kandydaturę Krzysztofa Skurskiego 
zgłoszono pod koniec września przez 
mieszkańców a zarazem radnych sołectwa 
Boruszowice. W uzasadnieniu podkreślono, 
że Krzysztof Skurski od wielu lat działa 
na rzecz rozwoju Boruszowic i Hanuska. 
Sfinansował wiele ważnych dla lokalnej 
społeczności inicjatyw takich jak rekultywacja 
skweru przed dawnym kościołem, renowacja 
krzyża z tablicą w miejscu pochówku 
żołnierzy w Hanusku, remont dachu  
i elewacji zabytkowego „starego kościoła”. 
Współfinansował budowę nowego kościoła 

ZASŁUŻONY oraz kortu tenisowego w Boruszowicach, 
wspiera finansowo miejscową szkołę 
oraz przedszkole. Jest współzałożycielem  
i wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników 
Boruszowic i Hanuska oraz Tenisowego Klubu 
Sportowego „Iga” w Boruszowicach. Ponadto 
wspiera finansowo statutową działalność 
Stowarzyszenia Miłośników Boruszowic  
i Hanuska obejmującą pomoc materialną 
i finansową mieszkańców będących  
w potrzebie. Jest również inicjatorem oraz 
sponsorem wielu wydarzeń artystycznych  
i kulturalnych na terenie sołectw. 

Uroczystego wpisu za działalność 
filantropijną i społeczną na rzecz rozwoju 
sołectwa Boruszowice i Hanusek, pomoc 
osobom prywatnym, szkołom, lokalnym 
klubom oraz sponsorowanie różnego rodzaju 
inicjatyw sołeckich dokonano 30 grudnia. 
– W imieniu całej społeczności, serdecznie 
dziękuję za działalność, za serce, które pan 
okazuje, za zainteresowanie i zaangażowanie 
– mówiła Przewodnicząca Rady Gminy, 
Beata Czierpka. – Czuję się wyróżniony  
i zaszczycony. Postaram się dalej działać, 
żeby kiedyś móc coś po sobie zostawić 
– powiedział pan Krzysztof. Gratulacje  
i podziękowania w imieniu całej gminy złożył 
wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz wicewójt Łukasz 
Ziob. 

N A  B I E Ż Ą C O

21 grudnia w budynku OSP w Świniowicach 
miało miejsce oficjalne przekazanie 
wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP 
z terenu Gminy Tworóg na łączną kwotę 
54.181,90 zł. 

Wyposażenie i sprzęt to wspaniały 
prezent dla naszych jednostek, który 
będzie służył wspólnemu bezpieczeństwu. 
W uroczystości przekazania sprzętu 
uczestniczyli wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
Dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  
w Tarnowskich Górach, Adam Lachowicz, 
poseł Jarosław Gonciarz, posłanka Barbara 
Dziuk oraz przedstawiciele wszystkich 
jednostek OSP z terenu naszej gminy. Zgodnie 

z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem 
Sprawiedliwości a Gminą Tworóg 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej 
gminy otrzymały m.in. przenośny system 
oświetleniowy, zestaw wysokociśnieniowych 
poduszek powietrznych, najaśnicę 
akumulatorową, hełmy strażackie oraz 
elektryczną pompę zatapialną. 

Zakup współfinansowano ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 
Gmina Tworóg otrzymała na ten cel 
dofinansowanie w kwocie 53.640,08 zł. Zakup 
był możliwy poprzez zapewnienie wkładu 
własnego Gminy Tworóg. 

Fotorelacja na twg-kurier.pl 
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Zimowym utrzymaniem naszych dróg 
gminnych zajmuje się Zakład Usług 
Komunalnych Tworóg sp. z o.o. Za drogi 
gminne uważa się drogi, które stanowią 
własność gminy Tworóg, a nie jak się potocznie 
uważa, drogi znajdujące się na terenie gminy 
Tworóg (obok wykaz dróg gminnych). 

Przypominamy, że gmina nie ma 
obowiązku zimowego utrzymania dróg, 
będących własnością lub współwłasnością 
prywatną. Gmina nie utrzymuje również 
dróg powiatowych (droga do Krupskiego 
Młyna, biegnąca przez Nową Wieś, droga do 
Świniowic, Jasiony i Mikołeski), wojewódzkich 
(droga nr 907) oraz krajowych (DK11). W tych 
przypadkach odpowiedzialność spoczywa 
kolejno na: Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach, Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wszelkie problemy związane z drogami 
należy zgłaszać odpowiedniemu zarządcy. 
Dot. dróg gminnych pod numerem tel.:  
(32) 285 73 67 (dyżur całodobowy)  
(32) 428 46 54 (w godzinach pracy Urzedu 
Gminy). Drogi gminne: 

W Tworogu: Asnyka, Akacjowa, Dębowa, 
Dolna, Głowackiego, Graniczna, Grunwaldzka, 
Górna, Jankowskiego, Jodłowa, Karola Miarki, 
Kochanowskiego, Kopernika, Kościelna, 
Kościuszki – częściowo, Kotowska – 
częściowo, Krasińskiego, Krótka, Lipowa, 
Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Plac Wolności, 
Polna, Pułaskiego, Mikołaja Reja, Składowa, 

Jak co roku SP w Tworogu oraz Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa 
Śląskiego działające w Tworogu zorganizowali 
Niemieckojęzyczny Powiatowy Konkurs Kolęd 
i Pastorałek – „Fröhliche Weihnacht überall”. 

W trzeciej edycji konkursu wzięli udział 
uczniowie szkół z Tworoga, Boruszowic, 
Wojski i Tarnowskich Gór. Jury oceniało 
walory głosowe, dykcję, interpretację utworu, 
muzykalność, poprawność językową oraz 
wizerunek sceniczny. Oto laureaci: 

• klasy I-III: 
I miejsce dla Hanny Mika (SP w Tworogu); 

II miejsce dla Emilii Kowoll (SP w Tworogu);  
III miejsce dla Jakuba Opary (ZSP  
w Boruszowicach).

• Klasy IV-VI: 
I miejsce dla Livii Poloczek (SP 
w Tworogu); II miejsce dla Hanny 
Tomczyk (ZSP w Boruszowicach);  
III miejsce dla Emilii Bosz (ZSP  
w Boruszowicach).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

Tegoroczny konkurs poprowadziły nauczycielki 
języka niemieckiego Anna Wasilewska i Anna 
Lipka-Zanozik (źródło: fb) 

Skośna, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, 
Sosnowa, Szkolna, Wąska, Prosta, Brzozowa, 
Wierzbowa, Równoległa, Ptasia, Łączna, 
Magnoliowa, Niemena. 

W Boruszowicach: Batalionów Chłopskich, 
Jasna, Jedności, Łączności, Nowy Świat, 
Szkolna, Obrońców Pokoju, Sosnowa, 
Składowa, Braci Wolko, Cicha, Modrzewiowa, 
Zielona, Brzozowa, Świerkowa, Armii Krajowej 
– częściowo. 

W Hanusku: Bolesława Chrobrego, 
Ciołkowskiego, Mieszka I, Piastów, Strzelecka, 
Jeziorek, Saperów, Łysika. 

W Połomi: Tylna, Niepodległości, Pokoju, 
Wyzwolenia, Słoneczna, Miła, Szkarotki, 
Wesoła. 

W Wojsce: Kolonia Ameryka – częściowo, 
Kolonia Podlesie, Poznańska. 

W Świniowicach: Leśna, Wiejska – 
częściowo, Wykierz – częściowo. 

W Nowej Wsi: Brynkowska, Leśniczówka, 
Piaskowa, Tylna, Wrzosowa, Słonecznikowa, 
Chabrowa, Stokrotek, Poziomkowa, 
Borówkowa, Łąkowa, Olchowa, Jaśminowa. 

W Kotach: Klonowa, Leśna, Lubliniecka, 
Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Sikorek, 
Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Topolowa, 
Studzienna, ks. Henryka Gawelczyka, Wiejska. 

W Brynku: Boczna, Grabowa, Kasztanowa, 
Kolejowa, Wiejska, Zakładowa, Zamkowa. 

W Mikołesce: Wiejska, Brusiecka, 
Pniowiecka, Podleśna, Wiśniowa. 

WOKAL PO NIEMIECKU

AKCJA ZIMA 

30 grudnia 2021 r. odbyła się sesja 
Rady Gminy, na której podjęto następujące 
uchwały:

• XXXIV/299/2021 - uchwała w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 
2022. 

• XXXIV/300/2021 - uchwała w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Tworóg na lata 
2022 - 2029

• XXXIV/301/2021 - uchwała  
w sprawie zatwierdzenia programu 
współpracy Gminy Tworóg  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznegona rok 2022. 

• XXXIV/302/2021 - uchwała w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę  
w trybie bezprzetargowym gruntu 
zajętego na działalność statutową, 
położonegow  Brynku, na okres  
25 lat.

• XXXIV/303/2021 - w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na 
pierwsze półprocze 2022 r.

Pełna treść uchwał na: 
bip.tworog.pl

SKRÓT SESJI 
RADY GMINY 

Od 7 stycznia w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tworogu można składać wnioski 
o dodatek osłonowy. Jest to jeden z elementów 
tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować 
ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej 
i gazu ziemnego oraz cen podstawowych 
produktów spożywczych dla mniej zamożnych 
rodzin.Dodatek przysługuje za okres od dnia  
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 
r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach 
w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz 
do dnia 2 grudnia 2022 r. Wysokości dopłat  
w ramach dodatku osłonowego: jednoosobowe 
gospodarstwo domowe - 400/500 zł; 
gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł; 
gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 
zł; gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1150 zł/ 
1437,50 zł.

Dodatek przysługuje osobie  
w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł 
oraz osobie w gospodarstwie domowym 
wieloosobowym, w którym wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu nie 
przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Szczegóły na tworog.pl 

DODATEK  
OSŁONOWY



SOŁECTWO KOTY
sołtys: Adam Wandzik, telefon: 502-317-52
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Funkcję sołtysa pełnię od czerwca 2015 
r. W tym czasie, z pomocą życzliwych 
ludzi, udało się m.in.  przenieść plac 
zabaw, który w tej chwili znajduje się 
obok miejscowego przedszkola. W tym 
samym miejscu zamontowaliśmy siłownię 
napowietrzną oraz postawiliśmy altanę. 
Wykonaliśmy również skwer przy głównej 
drodze wraz z postawieniem zbiornika  
w kształcie serca na nakrętki do recyklingu 
oraz szereg drobnych przedsięwzięć, 
które należało wykonać na bieżąco 
zgodnie z zapotrzebowaniem. Będziemy 
kontynuować pielęgnację zabytkowej lipy 
oraz modernizację obszaru (parku) wokół. 

Kolejne projekty będą realizowane 
zgodnie z uzgodnieniami na zebraniu 
wiejskim z mieszkańcami. Zebrania te 
odbywają się raz do roku w połowie 
września, a można się o nich dowiedzieć 
z tablic ogłoszeniowych  w Kotach. Na 
zebraniach wiejskich dzielimy Fundusz 
Sołecki, który jest ustalany z mieszkańcami. 

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do współpracy ze mną i radą sołecką  
w naszym sołectwie. W skład Rady 
Sołeckiej wchodzą: Bryś Alfred, Imach 
Piotr, Janocha Rufin, Opara Piotr. 

Samorząd terytorialny w Polsce jest 
oparty na trzech zasadach: samorządności, 
decentralizacji oraz pomocniczości. Te trzy 
elementy tworzą strukturę, która z definicji 
służy lokalnej społeczności i daje jej prawo 
do kierowania i zarządzania sprawami 
publicznymi. Nie bez powodu gminy takie jak 
Tworóg bywają nazywane małymi ojczyznami. 
To nie tylko kwestia przywiązania do ziemi, 
ale również zdolność do decydowania o jej 
losie i odpowiedzialność za przyszłość.  

Na najniższym szczeblu podziału 
administracyjnego kraju są gminy, które 
reprezentują osoby wybrane przez 
mieszkańców w demokratycznych wyborach. 
Organem stanowiącym jest Rada Gminy, 
wykonawczym natomiast wójt/burmistrz/
prezydent miasta. W tym wydaniu „TWG 
Kuriera” opowiemy jednak o sołtysach 
– organach wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy, czyli sołectw. Do 
kompetencji sołtysa należy: reprezentowanie 
sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań 
wiejskich i informowanie o terminie, realizacja 
uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, 
uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,  
a także w pracach jej organów bez prawa do 
głosowania. Sołtys jest również zobowiązany 
brać udział w posiedzeniach komisji rady 
gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Urząd sołtysa, co ciekawe, ma jedną  
z najdłuższych tradycji w polskiej historii. 
Dziś jednak bardzo często jest niedoceniany, 
a wśród mieszkańców jest coraz mniej 
chętnych do sprawowania tej funkcji. 
Niesłusznie, bowiem sołtys odgrywa bardzo 
istotną rolę. Jest lokalnym liderem łączącym 
mieszkańców wsi z władzą. To on ściśle 
współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy, 
z Wójtem, z Radą Gminy. To on jest głosem 
wsi, pierwszym kontaktem dla mieszkańców, 
kimś, kto zna miejscowe problemy i potrzeby. 
Sołtys nie działa jednak w pojedynkę. 
Ciałem doradczym oraz realnym wsparciem 
jest rada sołecka, której zakres działania 

Funkcję Sołtysa pełnię od lutego 2007 
roku. W tym czasie udało się m.in. wykonać 
remonty chodników na ulicy Szkolnej  
i Powstańców Śląskich, rozpoczęto remont  
ulicy Kol. Ameryka, zrealizowano remont  
drogi  powiatowej w kierunku Kotkowa  
o długości 200 m, wykonano doświetlenia 
ulic, oznakowanie i sygnalizację przejścia 
dla pieszych przy Przedszkolu. Sołectwo 
organizuje corocznie imprezy takie jak Babski 
Comber, Dzień św. Marcina, dofinansowuje 
festyn rodzinny organizowany przez siostry 
zakonne, półkolonie we współpracy z GOPS 
w Tworogu oraz paczki noworoczne dla osób 
starszych oraz dzieci niepełnosprawnych 
i sierot. Dofinansowano również projekt 
budowy sali gimnastycznej w Wojsce oraz 
dofinansowano miejscową Ochotnicza Straż 

SOŁTYSI - NASI LUDZIE
określa statut sołectwa. Sołtys dysponuje 
funduszem sołeckim, a więc wyodrębnionymi 
z budżetu gminy środkami finansowymi.  
O ich rozdysponowaniu decyduje sołectwo 
na zebraniu wiejskim, które odbywa się 
co roku we wrześniu. Rada Sołecka na 
zebraniu wypracowuje propozycje, które 
są przedstawiane uczestnikom zebrania 
wiejskiego. W czasie zebrania wiejskiego 
Sołtys przedstawia propozycję podziału 
funduszu sołeckiego, po czym następuje 
głosowanie. Propozycje, które nie uzyskały  
akceptacji zostają wykreślone. Nowe 
propozycje są poddawane pod głosowanie. 
Po  skończonym głosowaniu przewodniczący 
zebrania czyta każdy punkt podziału 
funduszu, który jest głosowany oddzielnie, 
po czym następuje przyjęcie uchwały 
większością głosów. Przypominamy, że każdy 
mieszkaniec ma prawo do uczestnictwa  
w takim spotkaniu, do czego nasi sołtysi oraz 
wójt zachęcają. – Mamy fantastycznych, 
zaangażowanych i aktywnych sołtysów, 
którzy naprawdę wykonują kawał dobrej 
roboty. Każdemu z nich należą się słowa 
pochwały i podziękowania. Jestem dumny, że 
mamy wśród mieszkańców nie tylko osoby, 
które z troską i determinacją wykonują swoje 
obowiązki, ale też osoby odważne, gotowe 
przyjąć często bardzo niesprawiedliwą 
krytykę. I to jest godne podziwu. Warto dodać, 
że nasi sołtysi bardzo dobrze znają teren na 
jakim pracują oraz potrzeby mieszkańców. 
To widać w podejmowanych zadaniach  
i w wykonanych inwestycjach. Ze swojej 
strony chciałbym zachęcić mieszkańców do 
brania udziału w zebraniach wiejskich, do 
zgłaszania się do sołtysów i rad sołeckich  
z pomysłami, ale też otwartością na 
współpracę i społeczną postawą – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

W gminie Tworóg mamy 10 sołectw. 
Zaczynając od styczniowego wydania 
będziemy oddawać głos naszym sołtysom,  
a następnie radnym.   

SOŁECTWO WOJSKA

sołtys: Jan Siwiec, telefon: 505-108-767

Pożarną. Wyremontowano budynek OSP 
(wykonany w większości przez starżaków) 
i powstała nowoczesna klimatyzowana 
świetlica wiejska z zapleczem kuchennym, 
a strażacy wzbogacili się o nowy samochód 
strażacki. W najbliższym czasie trzeba 
będzie dokończy naprawy ulic Kol. Ameryka 
i Powstańców Śląskich, utwardzić drogi 
polne oraz kontynuować czyszczenie rowów 
melioracyjnych.

Skład Rady Sołeckiej: Sołtys jako 
Przewodniczący i członkowie – Mariola Halder, 
Bożena Grzybek, Franciszek Friedek, Jaworek 
Irena, Ciągwa Izabela. 
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REKLAMA
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W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

Poznajcie wicemistrzynie świata w tańcu 
nowoczesnym. Co mają wspólnego z gminą 
Tworóg? O tym na str. 7.

Gminna Księga Zasług z kolejnym wspisem. Tym razem tytuł zasłużonego otrzymał Krzysztof 
Skurski za działalność filantropijną i społeczna na rzecz rozwoju sołectwa Boruszowice i 
Hanusek, pomoc osobom prywatnym, szkołom, lokalnym klubom oraz sponsorowanie różnego 
rodzaju inicjatyw sołeckich - str. 8. 

„Anioły widziane oczami dziecka” to tytuł konkursu ogłoszonego przez Przedszkole w 
Boruszowicach. Zgłoszono łącznie ponad 50 prac z siedmiu przedszkoli z kilku gmin. Ogromne 
zainteresowanie konkursem zaskoczyło organizatorów, którzy już dziś zapowiadają kolejną 
edycję w przyszłym roku. Na ten temat przeczytacie na str. 4.

Młodzi i ambitni - Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłki Nożnej Gmina Tworóg” wkroczył w nowy w rok z nowymi piłkarskimi nadziejami 
- przeczytajcie o naszych sportowach na str. 6. 


