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INFRASTRUKTURA  

DROGOWA 
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Od początku kadencji do października 2010 r. 

wyremontowano 12.527 m2 dróg gminnych za łączną 

sumę 1.413.077 zł.  

Dla porównania w kadencji 2002 – 2006 wykonano  

3.900 m2. 
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Utwardzenie ulicy Lipowej w Tworogu kostką 

brukową. Wykonano 1.150 m2 drogi. Koszt inwestycji 

276.000 zł. 

 

 

Ulica Lipowa w Tworogu po remoncie 
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Remont i utwardzenie ulicy Leśnej w Kotach masą asfaltową. 

Wykonano 2.020 m2 drogi. Koszt inwestycji 107.800 zł – I etap 

inwestycji. W drugim etapie, została ułożona  warstwa masy 

asfaltowej za kwotę 158.693 zł. W sumie koszt ulicy Leśnej w 

Kotach wyniósł 266.493 zł. 

 

 

 

Ulica Leśna w Kotach po remoncie 
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Utwardzenie ulicy Braci Wolko w Boruszowicach 

masą asfaltową. Wykonano 1.200 m2 drogi. Koszt 

inwestycji 60.804 zł. 

 

Ulica Braci Wolko w Boruszowicach po remoncie 
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Utwardzenie ulicy Reja w Tworogu masą asfaltową. 

Wykonano 897 m2. Koszt inwestycji 60.731 zł 

 

 

 

                          

W trakcie trwania budowy drogi Po zakończeniu budowy ulicy Reja w Tworogu 
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 Utwardzenie ulic w Tworogu – Dębowa i Sosnowa 

masa asfaltową. Wykonano 360 mb. Koszt inwestycji 

72.542 zł 

 

 

W trakcie budowy ulicy Dębowej Ulica Dębowa po zakończeniu zadania 
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Remont ulicy Piastów, położono masę na powierzchni 

266 mb. Koszt inwestycji wyniósł 61.504 zł. 

 

 

Ulica Piastów przed rozpoczęciem budowy. W trakcie realizacji zadania. 
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Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach 

Wojska i Połomia. Wyremontowano łącznie 5.040 m2 

dróg polnych,  koszt inwestycji wyniósł 219.052 zł. w 

tym 131.431 zł dofinansowano z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych 

 

Droga polna przed rozpoczęciem inwestycji Ta sama droga po realizacji zadania 
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Przebudowa ul. Lublinieckiej w Kotach – ułożenie 

nawierzchni asfaltowej, budowa chodnika, wjazdów do 

posesji, elementów bezpieczeństwa. Wyremontowano 

łącznie 808 mb na kwotę 411 526, 96 zł. Inwestycje 

dofinansowano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na lata 2008 – 2011 w kwocie 205 700 zł. 
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ul. Lubliniecka przed przebudową ul. Lubliniecka po zakończeniu inwestycji 
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Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie 

przebudowy na odcinku 310 mb ul. Brynkowskiej w 

Nowej Wsi Tworoskiej oraz trwa procedura 

przetargowa na wykonanie remontu na odcinku 622 

mb ul. Pniowieckiej w Mikołesce  
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Ponadto na terenie  Gminy zostały przeprowadzone dwie duże 

inwestycje drogowe, przy dużym zaangażowaniu Urzędu Gminy w 

Tworogu 

Pierwsza, prowadzona przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach na drodze wojewódzkiej 

907 relacji Koszęcin-Kieleczka w ciągu ulic Zamkowej 

i Kościuszki w Tworogu wraz z infrastrukturą około 

drogową (tj. chodniki, rowy przydrożne, kanalizacja 

deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe). 

Stan drogi przed realizacją inwestycji Stan drogi po realizacji inwestycji 14 



Druga, prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad w Katowicach na drodze 

krajowej nr 11, na odcinku Tworóg-Tarnowskie Góry 

wraz z infrastrukturą około drogową. 
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Przy ulicy Mickiewicza w Tworogu wybudowano                  

606 mb chodnika. Koszt inwestycji 172.548 zł. 

 

W trakcie realizacji inwestycji Po zakończeniu budowy chodnika 
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Przy ulicy Szkolnej w Boruszowicach wybudowano 290 mb chodnika. Koszt 

inwestycji 100 481 zł. W związku z tą inwestycją został złożony Wniosek o 

przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” z 

Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został 

zaopiniowany pozytywnie. Gmina uzyskała dofinansowanie na przedmiotowe 

zadanie ze środków unijnych (PROW) 

 

Po zakończeniu budowy chodnika Podczas budowy chodnika 
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Przy przedszkolu w Tworogu wybudowano 310 m2 

parking na kwotę 25.000 zł 

 

Na odcinku Tworóg – Nowa Wieś wybudowano ścieżkę 

rowerową o  długości 380 mb na kwotę 33.068 zł 
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Kanalizacja i sanitacja wsi 
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Jednym z priorytetów tej kadencji z uwagi na niedociążenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków była budowa kanalizacji sanitarnej. Dociążenie 

oczyszczalni pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni, która na 

dzień dzisiejszy generuje straty pokrywane z budżetu gminy. Ze wszystkich 

inwestycji liniowych wykonanie kanalizacji sanitarnej jest inwestycją 

najkosztowniejszą i jest możliwa po uzyskaniu dotacji i pożyczek tj. z źródeł 

pozabudżetowych. Przewidziano, że do oczyszczalni ścieków ścieki będą 

tłoczone ze sołectw: Tworóg, Koty, Brynek, Boruszowice, Hanusek i Nowa 

Wieś Tw.  

Do końca 2009 r. dofinansowano 9 przydomowych oczyszczalni ścieków na 

łączną kwotę 12.100 zł. 
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1.Ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki wybudowano 

odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworóg przy 

ulicy Kościuszki i ulicy Kotowskiej. Wykonano 505 mb 

kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji 180.445 zł z czego 

118.096 zł pochodziło z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

 

Budowa kanalizacji ulica Kościuszki w Tworogu. 23 



 Z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach wykonano kanalizację sanitarną przy 

ulicy Lublinieckiej w Kotach o długości 595 mb za 

kwotę 279.999 zł. 

Ponadto podłączono do kanalizacji sanitarnej 

budynki GS-u w Tworogu przy ulicy Zamkowej. 

Długość kanalizacji 30 mb, kwota inwestycji 19.996 zł.  
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Wykonano kolektor deszczowy i drenaż wokół Szkoły 

Podstawowej w Boruszowicach na kwotę 24.987 zł. 

Piwnice tej szkoły były zalewane przy każdych większych 

opadach deszczu oraz przy wiosennych roztopach śniegu. 

Przez całe lata placówka ta była prowizorycznie odwadniana 

poprzez użycie energochłonnych pomp, które i tak nie 

spełniały swego zadania przy dużych opadach deszczu. 
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Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej w 

sołectwie Koty i przysiółku Wesoła o długości 4,3 km na 

kwotę 2.264.790 zł. Inwestycja dofinansowana będzie ze 

środków unijnych w ramach PROW  na lata 2007-2013 

 

Obecnie trwa również budowa kanalizacji sanitarnej 

w sołectwach Tworóg oraz Brynek o długości 3,14 km 

na kwotę 4.578.070 zł. Inwestycja dofinansowana będzie 

ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2007-2013 

Priorytetu V . Środowisko 
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W 2010 r. wybudowano 639 mb sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami  do budynków mieszkalnych przy ul. 

Zakładowej w Brynku. Koszt inwestycji wyniósł 

182.100 zł. Inwestycja ta została dofinansowana w 

kwocie 127.115 zł w ramach umorzenia pożyczki z 

WFOŚiGW. 
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INWESTYCJE  

OŚWIATOWE 
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Modernizacja Przedszkola w Kotach,  praktycznie 

budowa nowej placówki. Koszt inwestycji 645.611 zł. 

 

Remont przedszkola w Kotach Przedszkole w Kotach po zakończeniu remontu 
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W 2009 roku rozpoczęła się rozbudowa przedszkola w Wojsce – 

I etap – koszt inwestycji 127.643 zł w ramach której wykonano 

przydomową oczyszczalnię ścieków, koszt budowy oczyszczalni 

20.000 zł. 

W 2010 roku zakończono II etap rozbudowy przedszkola w 

Wojsce – koszt inwestycji 351.252 zł. 

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu w Wojsce. Rozbudowa przedszkola w Wojsce. 
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Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tworogu, 

która została wyłączona z eksploatacji decyzją administracyjną 

wydaną przez Sanepid. Koszt inwestycji 111.600 zł. 

Remont dachu w Szkole Podstawowej w Tworogu. Koszt 

inwestycji 268.635 zł. Przy okazji tej inwestycji uruchomiono 

zegar na budynku szkoły, który był nieczynny od 40 lat. 

 

 

Dach SP Tworóg po zakończeniu remontu Remont dachu SP Tworóg. 
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W 2007 roku zakończono ostatni etap remontu Szkoły 

Podstawowej w Wojsce przy wykorzystaniu środków 

pomocowych MEN-u. Koszt inwestycji 192.607 zł. 

W 2008r. oraz w 2009r. zamontowano monitoring wizyjny 

w szkole Podstawowej w Tworogu oraz w Gimnazjum w 

Brynku na łączną kwotę 42.644,00 zł. 

Wykonano również kort tenisowy przy SP Wojska, boisko 

asfaltowe w Świniowicach oraz Gmina Tworóg otrzymała 

autobus szkolny – gimbus o wartości 364.658 zł. 
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Trwa budowa I- etapu sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Boruszowicach. Koszt I- etapu wynosi 

453.021 zł , termin zakończenia 12.2010r., Koszt II- 

etapu 926.109 zł, termin zakończenia 07.2011 r.  

Budynek „starej” sali gimnastycznej 
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POZOSTAŁE  

INWESTYCJE 
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W ramach inwestycji oświetleniowej wymieniono 654 opraw 

oświetleniowych na nowe, energooszczędne które w znacznym 

stopniu pozwoliły na redukcję zużycia energii elektrycznej i 

poprawiły jakość oświetlenia. Inwestycja ta została nagrodzona 

prestiżową nagrodą w Warszawie przez Prezesa Firmy Philips 

Lighting Poland. Wartość inwestycji 365.750 zł.  

 

Nowe oświetlenie uliczne przy ul. Zamkowej w Tworogu. 

 

Nagroda Zarządu Philips Lighting Poland S.A. za wdrożenie energooszczędnych systemów oświetleniowych 
36 



 

Ponadto zlikwidowano sieć napowietrzną w centrum 

Tworoga (ul. Zamkowa) i zabudowano nowe słupy 

parkowe z oświetleniem ulicznym, co zdecydowanie 

poprawiło wizerunek miejscowości. 

 

Nowe oświetlenie uliczne przy ul. Zamkowej w Tworogu Oświetlenie uliczne przed modernizacją 
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W ubiegłym roku Gmina Tworóg dokonała inwestycji 

oświetleniowych w ramach, których wykonano 

oświetlenie przy ulicy Kasztanowej w Brynku na 

kwotę 15.999 zł oraz przy ulicy A.Krajowej w 

Boruszowicach, której koszt wyniósł 20.000 zł. 
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W 2007 roku przeprowadzono remont dachu  budynku 

na Cegielni na kwotę 45.000 zł 

W Wojsce trwa rozbudowa remizy strażackiej na 

kwotę 52.839 zł. W Świniowicach wymieniono okna i 

drzwi w remizie OSP za kwotę 12.834 zł. 
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W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w budynkach 

indywidualnych 74 inwestycje: 

 

  35 kotłowni na paliwo stałe; 

  11 kotłowni i zabudowę układów solarnych; 

  20 układów solarnych; 

  5 kotłów gazowych; 

  2 kotły gazowe wraz z zabudową układu solarnego. 

 

W celu realizacji tego przedsięwzięcia spisano umowę z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na kwotę 199.500 zł. 
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Poniższe wykresy przedstawiają w sposób graficzny jak nasza 

gmina wygląda na tle gmin naszego województwa w rankingu 

sporządzonym przez gazetę prawną. Dane pochodzą ze strony 

internetowe www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2008 i 

www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2009. Gmina Tworóg w 

ogólnej punktacji w 2009 r. znajduje się na 119 miejscu w 

województwie i 1680 miejscu wszystkich gmin w Polsce. W 

poniższym wykresie nie ujęto ostatnio pozyskanych środków 

unijnych, które wpłyną na jeszcze korzystniejsze miejsce w 

naszym województwie. 
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43 

ZŁOŻONE WNIOSKI 



W ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 

wsi” Gmina Tworóg złożyła następujące wnioski: 

 

1. Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w   

miejscowości Brynek 

2. Budowa gminnej hali sportowej wraz z łącznikiem w 

miejscowości Boruszowice 

3. Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz 

z obejściem 
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W ramach działania Oś 4 Leader dla małych projektów, tj. 

operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi Gmina Tworóg złożyła wniosek 

pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz 

ochrony dziedzictwa poprzez utworzenie strony 

internetowej i wydanie albumu Skarby Gminy Tworóg”   
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W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej „Gmina Tworóg” złożyła 

wniosek na dofinansowanie projektu  

pn: „Termomodernizacja przedszkola w Tworogu”. 
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W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na lata 2008-2011 Gmina Tworóg złożyła 

wniosek na projekt pn: „Przebudowa ul. Polnej w 

miejscowości Tworóg”. 
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