
TWG KURIER 
Poniedziałek, 11 luty 2013 
Nr 58, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Urząd Gminy w Tworogu 
przekazał dla naszych 
czytelników 500 sztuk map 
turystycznych Gminy Tworóg. 
W lutowym wydaniu do 
każdego egzemplarza gazety 
dołączamy mapę.   

Więcej o projekcie, w ramach 
którego powstała publikacja 
przeczytacie na str. 7. 

PREZENT DLA 
CZYTELNIKÓW! 

SMACZNE CHWILE TYLKO Z DZIADKAMI! 

Więcej o obchodach Dnia Babci i Dziadka w gminie na str. 8. 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA777777777777777777....str.3 
SESJA77777777777777777777.str.4 
– Nowe obwody do głosowania 
– Przestrzeń dla Boruszowic 
– Sprawozdanie GOK 
– Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 
PRAWNIK777777777777.777777..str.6 
– Zwolnienia z kosztów i przyznanie pomocy prawnej  
z urzędu w sprawach cywilnych. 
POD LUPĄ77777777777777777.7str.7 
– Zapraszamy na „Wirtualny spacer” po gminie Tworóg 
– Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 
KULTURALNIE7777777777777.777str.8 
– Sto lat babciom i dziadkom! 
– Kocham babcię – kocham dziadka 
– Taneczne życzenia 
– Na kuligu! 
– Seniorzy w roli głównej 
– Bez Babskiego Combra nie ma karnawału! 
– Kolędowanie z Kierokiem 
– Pora obudzić nasze serca 
– Przebierańcy ze Świniowic 
– Profilaktyka z „Lupim” 
– Zasady zdrowego odżywiania cz. V 
NA BIEŻĄCO7777777777777.777.str.13 
– DK 11, S 11 – co z nimi? 
– Deklaracja tarnogórska dla innowacyjnej gospodarki 
– Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu 
– Głogowski i młode pokolenie 
– Do kosza i na podium 
– Szach mat! 
– Rewitalizacja Urzędu Gminy 
– Deklaracje do pobrania 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W tym miesiącu zapraszamy przede wszystkim na 
„Wirtualny spacer” po gminie Tworóg, którego szczegółowy 
opis znalazł się w dziale „Pod lupą”. Jeśli pogoda pozwoli,
proponujemy Wam również wędrówki z mapką turystyczną 
w dłoni, którą otrzymaliście wraz z tym numerem „TWG 
Kuriera”. Więcej na stronie 7. 

Z kolei w „Prawniku” przeczytacie o zwolnieniu z kosztów 
i przyznaniu pomocy prawnej z urzędu w sprawach 
cywilnych. W dziale „Sesja” opisujemy dokładny podział 
gminy na obwody głosowania oraz relacjonujemy wizytę 
Jerzego Gorzelika – członka Zarządu Województwa 
Śląskiego, który tłumaczył co znany pojęcie Tragedii 
Górnośląskiej. 

Jeszcze raz życzymy naszym Dziadkom 100 lat i wielu 
radosnych chwil spędzonych z wnukami, zaś Was 
zachęcamy do zobaczenia zdjęć z obchodów dnia Babci
i Dziadka w naszej gminie. 

Na ostatnich stronach w dziale „Na bieżąco” piszemy 
o planowanym remoncie drogi DK 11 oraz zakończeniu 
rozbudowy cmentarza komunalnego w Tworogu. 

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Maria Jonecko, Hanna Pawełczyk, Elżbieta Zawartka 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER TABLICA 
DRODZY MIESZKAŃCY! 

Początek roku to okres rozliczania się z podatku  
z Urzędem Skarbowym. Ponownie przypominamy, że 
prawie 40% Państwa podatku może trafić do gminy,  
w której zamieszkujecie. 

Pieniądze te mogą posłużyć do realizacji inwestycji  
i bieżących zadań gminy. Zwracamy się więc do Państwa  
z prośbą o podanie w składanych deklaracjach 
podatkowych miejsca zamieszkania zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Zezwala na to, a nawet nakazuje art. 17 p.1 ustawy 
Ordynacja Podatkowa, który mówi, że jeżeli ustawy 
podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową 
organów podatkowych ustala się według miejsca 
zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, 
inkasenta lub innych podmiotów wymienionych  
w art. 133 § 2 Ordynacji Podatkowej. 

ANKIETA MZKP 

W związku z trwającymi pracami nad planem 
transportowym Międzygminnego Związku Komunikacji 
Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, Gmina Tworóg 
zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej 
na stronie Urzędu Gminy www.tworog.pl. 

Opinie mieszkańców gminy będą cennym źródłem 
informacji w zakresie oceny obecnie funkcjonujących 
rozwiązań oraz posłużą do ustalenia priorytetowych 
kierunków rozwoju komunikacji miejskiej na terenie MZKP. 
Badanie jest anonimowe, a udział w nim dobrowolny.
Wypełnioną ankietę proszę zwrócić do Urzędu Gminy 
Tworóg przy ul. Zamkowej 16 (I piętro, pokój nr 111)pocztą
bądź e-mailem na adres gospodarka@tworog.pl
w terminie do 16.02.2013 r. 

SPROSTOWANIE 

W poprzednim wydaniu, w tekście „Probostwo 
w gospodzie?” podaliśmy, że wikary mieszkał 
prawdopodobnie w szpitolu. Należało napisać: 
prawdopodobnie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
szpitol. Tekst dotyczył końca XVIII w., a budynek szpitola 
wybudowano w pierwsze połowie XIX w. 

O       G       Ł       O       S       Z       E       N       I       E 

W ten sposób prawie 40% pobranego przez urzędy 
skarbowe podatku dochodowego trafia do gmin i miast 
według adresów zamieszkania podatników. Wpisanie  
w zeznaniu rocznym PIT miejsca zamieszkania ze 
wskazaniem gminy Tworóg spowoduje, że środki te trafią 
na rachunek naszej gminy i pomogą zapewnić 
finansowanie inwestycji, a co za tym idzie – rozwój naszej 
gminy i możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Przypominamy również, że właściwy dla naszej gminy 
urząd, do którego kierujemy nasze zeznania podatkowe, to 
Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. 

Wójt Gminy Tworóg 
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź 

SPROSTOWANIE 

W styczniowym numerze „TWG Kuriera” w artykule „Ho ho 
ho” znalazł się fragment przesłany przez Monikę Ziob. W 
tekście znalazły się błędy językowe i ortograficzne, których 
nie popełniła autorka. Za błędy przepraszamy. 

redakcja „TWG Kuriera” 
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TWG 

KURIER SESJA 
NOWE OBWODY GŁOSOWANIA 

28 stycznia 2013 r. odbyła się 27 sesja Rady Gminy 
Tworóg, podczas której między innymi podjęto 
uchwałę w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe 
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic  
i siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała  
nr XXVII/258/2013). 

Liczba obwodów w gminie została poszerzona o 2 nowe 
obwody. Usatysfakcjonowani powinni być mieszkańcy 
miejscowości Nowa Wieś i Połomia. Do tej pory by oddać 
swój głos musieli wybrać się do sąsiednich miejscowości. 
Teraz swoje prawo wyborcze będą mogli zrealizować  
u siebie. Mała zmiana dotyczy również mieszkańców ulicy 
Mickiewicza w Tworogu. Przy najbliższych wyborach swój 
głos będą oddawać w Szkole Podstawowej w Tworogu. 

Dla Mieszkańców sołectw Boruszowice, Hanusek  
i Mikołeska siedzibą komisji wyborczej będzie Szkoła 
Podstawowa w Boruszowicach, a dokładnie budynek 
nowej sali gimnastycznej, przystosowany do przyjmowania 
osób niepełnosprawnych. Z 9 obwodów w gminie  
3 spełniają wymogi przyjmowania osób 
niepełnosprawnych: Szkoła Podstawowa w Tworogu, 
Budynek Wielofunkcyjny w Nowej Wsi, oraz sala 
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. 
A oto dokładny podział gminy na obwody głosowania: 

Obwód 1 – Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu,  
ul Zamkowa 1 (Tworóg ulice: Akacjowa, Brzozowa, 
Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, Lipowa, Młyńska, Polna, 
Renarda, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Świniowicka, 
Wierzbowa, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kopernika, Kotowska, Lubliniecka, Spokojna, Plac 
Wolności, Tarnogórska, Zamkowa, Dolna, Górna, 
Graniczna, Jankowskiego, Miarki, Prosta, Równoległa, 
Skośna, Wąska) 

Obwód 2 – Szkoła Podstawowa w Tworogu, ul. Szkolna 
15 (Tworóg ulice: Kościuszki, Krótka, Leśna, Powstańców 
Śląskich, Pułaskiego, Słowackiego, Szkolna, Wrzosowa, 
Asnyka, Kościelna, Krasińskiego, Mickiewicza, Nowa, 
Reja) 

Obwód 3 – Gminne Przedszkole w Kotach, ul. Szkolna 
2 (sołectwo Koty) 

Obwód 4 – Budynek Wielofunkcyjny, Nowa Wieś 
Tworoska, ul. Jaśminowa 42 (sołectwo Nowa Wieś) 

Obwód 5 – Szkoła Podstawowa w Boruszowicach, ul. 
Szkolna 2 (sołectwa Boruszowice, Hanusek, Mikołeska) 

Obwód 6 – Technikum Leśne w Brynku, Park 5 
(sołectwo Brynek) 

Obwód 7 – Świetlica Wiejska, Połomia, ul. Bytomska 
42 (sołectwo Połomia) 

Obwód 8 – Szkoła Podstawowa w Wojsce, ul. Szkolna 
12 (sołectwo Wojska) 

Obwód 9 – Dom Wielofunkcyjny w Świniowicach ul. 
Wiejska 77 (sołectwo Świniowice) 

PRZESTRZEŃ DLA BORUSZOWIC 

Zakończyły się prace dotyczące stworzenia w centrum 
Boruszowic przestrzeni publicznej, która będzie służyć 
celom społecznym mieszkańców. Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 
położonych w miejscowości Boruszowice przy ulicy 
Szkolnej i Łączności (uchwała nr XXVII/249/2013). 

Procedura scalenia i podziału była możliwa dzięki 
porozumieniu pomiędzy gminą a prywatnym właścicielem 
gruntów w Boruszowicach. Polegała na scaleniu terenów 
gminnych oraz prywatnych w jedną całość, a następnie na 
nowym podziale działek. Każda ze stron otrzymała działki 
o tej samej wielkości jednak o innym, bardziej korzystnym 
kształcie. Sołectwo Boruszowice zyskało przestrzeń 
pomiędzy szkołą a kościołem, która w przyszłości idealnie 
będzie się nadawać na cele publiczne służące lokalnej 
społeczności. Osoba prywatna otrzymała działkę o nowym 
łatwiejszym do zagospodarowania kształcie. 

Co powstanie na pozyskanym terenie gminnym? To zależy 
od inicjatywy mieszkańców sołectw Boruszowice 
i Hanusek. Z punktu widzenia władz gminy, istotnym jest 
stworzenie porządku przestrzennego w sołectwie. 

SPRAWOZDANIE GOK 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grażyna Chmiel 
przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2012.  

GOK był organizatorem i współorganizatorem 9 festynów, 
ferii, akcji lato, 3 zabaw karnawałowych, 3 balów 
przebierańców dla dzieci, 4 konkursów, 8 warsztatów, 
5 wykładów, 9 pokazów, 2 przedstawień teatralnych, 
2 lekcji bibliotecznych, 2 wycieczek, rajdu rowerowego, 
turnieju sportowego, 2 imprez mikołajkowych, Babińca 
i Babskiego Combru. 

Jak podkreśliła Dyrektor GOK, przez ostatnie lata koszt 
organizowanych imprez był znacznie wyższy niż wydatki 
poniesione na niezbędne remonty budynku. Tylko w 2012 
roku na imprezy przeznaczono 81.511,00zł, a na remonty 
8.795,00zł. Z wykonanej ekspertyzy wynika, że stan 
techniczny budynku GOK jest zły, niektóre jego elementy 
pilnie wymagają wzmocnienia, naprawy i wymiany (np. 
instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i CO).  

Dlatego w związku z planowanymi remontami, w 2013 roku 
środki na organizację imprez zostaną ograniczone. Na 
pewno odbędą się ferie z GOK-iem, Akcja Lato oraz 
Dożynki Gminne. Pozostałe imprezy będą zależały od woli 
i możliwości rad sołeckich oraz mieszkańców 
poszczególnych miejscowości. Niewykluczone, że część 
z nich się odbędzie jednak w ograniczonej i skromniejszej 
formie. Więcej na temat remontu placówki napiszemy 
w kolejnym numerze „TWG Kuriera”.  
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Tego samego dnia gość odwiedził Gimnazjum w Brynku. –
Młodzież wysłuchała wykładu w ciszy i wielkim skupieniu. 
To o czymś świadczy – powiedział wójt Tworoga, a jego 
zastępca, Klaudiusz Wieder, podkreślił, że edukacja 
historyczna młodego pokolenia jest konieczna. – Wiedza 
o przeszłości jest częścią naszej tożsamości – powiedział.  

Uroczysta część sesji Rady Gminy została zakończona 
złożeniem wieńca i zniczy pod tworoskim pomnikiem(zdj. 
powyżej). Hołd poległym oddali wójtowie gminy Tworóg, 
przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek, dr Jerzy 
Gorzelik wraz z radnymi i sołtysami.  

JAK POMÓC DARKOWI? 

O Darku Kaszubie pisaliśmy już na łamach „TWG Kuriera”. 
Chłopiec cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i wymaga 
stałej rehabilitacji.  

Rodzice chłopca będą wdzięczni za każdą złotówkę 
wpłaconą na konto: 

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” 
ul. Łomiańska 5 
01-685 Warszawa 

Nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Z dopiskiem Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.  

Można także przekazać 1% podatku na konto: 

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” 
KRS: 0000037904 
10915 Kaszuba Dariusz Jan 

Nieustannie trwa akcja „Nakrętka”.  

Zachęcamy więc do zbierania nakrętek plastikowych. 
Można je przynieść do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu oraz jej filii w Boruszowicach i Wojsce. 

TWG KURIER – SESJA 

DZIEŃ PAMIĘCI O TRAGEDII 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 

Ostatnią sesję Rady Gminy w Tworogu otwarło 
wystąpienie Jerzego Gorzelika – członka Zarządu 
Województwa Śląskiego. Doktor historii sztuki  
i znawca historii Górnego Śląska przypomniał 
dlaczego tak ważna jest pamięć o wydarzeniach ze 
stycznia 1945 r. 

Pojęcie Tragedii Górnośląskiej dotyczy aktów terroru 
wobec Ślązaków – aresztowań, egzekucji oraz wywózek, 
które miały miejsce przez kilka miesięcy po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na Śląsk w 1945 r. Zła sława armii, jej 
bezwzględność i okrucieństwo potwierdziło się w wielu 
śląskich miejscowościach, m.in. w Tworogu. Na wschód 
wywieziono kilkadziesiąt tysięcy osób. Do dzisiaj nie jest 
znana dokładna liczba. Szacunkowo już po 4 miesiącach 
zmarło ponad 3 tysiące osób. Żaden z oprawców nie został 
skazany, więźniowie nie doczekali się więc ziemskiej 
sprawiedliwości. – Wobec tego jesteśmy im winni prawdę  
i pamięć – powiedział dr Gorzelik. 

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń dwa lata temu Sejmik 
Województwa Śląskiego ustanowił Dzień Pamięci  
o Tragedii Górnośląskiej, który obchodzimy w każdą 
ostatnią niedzielę stycznia. W Tworogu pamięć  
o przodkach, których dotknęła tragedia nigdy nie umarła. – 
W 2010 r. odsłonięto przed Urzędem Gminy pomnik 
poświęcony „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, 
wywózek i prześladowań”. Od tamtej pory co roku na 
początku listopada oraz w styczniu składamy pod 
pomnikiem wieniec i znicze – przypomniał wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. 

Jerzy Gorzelik był obecny na uroczystości. – Możecie być 
z siebie dumni. Odsłaniając pomnik upomnieliście się  
o pamięć o swoich przodkach. Za waszym przykładem 
poszli inni. Jesteście pionierami pamięci i za to wam 
dziękuję. Miejmy nadzieję, że tragedia górnośląska czegoś 
nas nauczyła, że będzie pobudzać wrażliwość i skłaniać do 
refleksji – podsumował Jerzy Gorzelik. 
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TWG 

KURIER PRAWNIK 
ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW  
I PRZYZNANIE POMOCY 
PRAWNEJ Z URZĘDU W 
SPRAWACH CYWILNYCH 

Regułą jest, iż inicjując postępowanie cywilne w sądzie 
musimy zapłacić opłatę sądową. Tyczy się to między 
innymi spraw cywilnych o zapłatę, spraw rodzinnych, 
spadkowych i innych. Opłata sądowa zależy od rodzaju 
sprawy oraz wartości żądania i może wynosić nawet do 
100.000,00zł. Od wymienionej zasady są oczywiście 
wyjątki, które potwierdzają ogólną regułę. Do takich 
wyjątków należą na przykład sprawy o alimenty, w których 
uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest ustawowo 
zwolniony z kosztów sądowych. Podobnie pracownik  
w sądzie pracy w przypadku roszczeń do 50.000,00zł jest 
zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty sądowej przy 
wnoszeniu pozwu.  

Aby zapewnić realizację zasady równego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości ustawodawca wprowadza 
instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Osoba 
wnosząca do sądu podanie (pozew, wniosek) ma 
obowiązek przy pierwszej czynności wpłacić odpowiednią 
kwotę tytułem opłaty sądowej. Zwykle sąd po otrzymaniu 
takiego pisma wezwie o dokonanie odpowiedniej wpłaty 
i wyznaczy do tego siedmiodniowy termin pod rygorem 
zwrotu pozwu lub wniosku. Jeśli wnoszący chce starać się 
o zwolnienie z kosztów, powinien to zrobić już przy 
wnoszeniu pierwszego pisma. Sam wniosek o zwolnienie 
z kosztów nie ma określonych ram formalnych natomiast 
koniecznym do uzyskania takiego zwolnienia jest 
dołączenie do wniosku wypełnionego formularza 
„Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach 
i źródłach utrzymania”. Opisany wniosek można zawrzeć 
w piśmie wszczynającym postępowanie, może również 
stanowić osobny dokumenty.  

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się 
osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest ich 
w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego 
siebie i rodziny. W praktyce przyjmuje się, iż opisywana 
instytucja ma charakter wyjątkowy. Oznacza to, że 
zwolnionym od uiszczania opłat w sądzie może być tylko 
ten, który znajduje się w tak trudnej sytuacji materialnej, iż 
nie stać go na korzystanie z pomocy wymiaru 
sprawiedliwości. Istotne są tutaj zarówno konieczne 
wydatki na utrzymanie siebie i rodziny jak również 
zgromadzony majątek i uzyskiwane dochody. Odnośnie 
zwolnienia od kosztów sąd orzeka postanowieniem, które 
jest zaskarżalne. Praktyczne wykorzystanie instytucji warto 
pokazać na przykładzie. Pokrzywdzony stara się  
o odszkodowanie od sprawców pobicia. Wycenia swoją 
szkodę na kwotę 20.000,00zł. Opłata od pozwu 
wnoszonego do sądu wynosi 5% wartości żądania, w tym 
przypadku 1.000,00zł. Nasz poszkodowany posiada 
pięcioosobową rodzinę przy czym jest jedyną zarabiającą 
w rodzinie osobą, a jego wynagrodzenie to minimum 
ustawowe. 

Nie posiada żadnego majątku, a całą pensję przeznacza 
na utrzymanie rodziny. Aby nie płacić opłaty sądowej 
pozew musi na przykład w sentencji oprócz żądania 
zasądzenia odszkodowania zawierać sformułowanie 
„wnoszę o zwolnienie z kosztów sądowych”. 
W uzasadnieniu pozwu powinien znaleźć się opis sytuacji 
rodzinnej i majątkowej skierowany na wykazanie trudnej 
sytuacji życiowej, która nie pozwala na dokonanie opłaty. 
Nasz poszkodowany nie może zapomnieć o wypełnieniu 
wspomnianego wyżej formularza i dołączeniu go do 
pozwu. W takiej sytuacji istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że sąd wyda postanowienie 
o zwolnieniu powoda z kosztów sądowych, a przynajmniej 
powinien zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty od 
pozwu. 

Druga z tytułowych instytucji – pomoc prawna z urzędu –
niegdyś nierozerwalnie związana ze zwolnieniem od 
kosztów, obecnie nie zależy od postanowienia 
o zwolnieniu z opłat sądowych. Aby otrzymać pomoc 
adwokata lub radcy prawnego z urzędu, podobnie jak 
w wyżej omawianym przypadku, należy złoży odpowiedni 
wniosek oraz dołączyć formularz „Oświadczenia o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. 
Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, zwraca się do 
właściwej okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej izby 
radców prawnych o wskazanie adwokata lub radcy 
prawnego. Strona wnioskująca może wskazać sądowi 
imiennie adwokata lub radcę prawnego, z którego usług 
chciałby skorzystać. Sąd wówczas wskazuje adwokata lub 
radcę prawnego, a właściwa okręgowa rada adwokacka 
lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę 
możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem 
lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę 
prawnego wskazanego przez stronę. 

Strona lub uczestnik postępowania cywilnego może 
w każdym momencie trwającej sprawy starać się 
o zwolnienie z kosztów czy o przyznanie pomocy prawnej 
z urzędu. Może również wnioskować o równoczesne 
przyznanie omawianych rodzajów pomocy. Jeżeli 
wnioskuje się równocześnie o zwolnienie z kosztów 
i adwokata z urzędu formularz „Oświadczenia o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” 
składa się tylko w jednym formularzu. 

Adwokat Łukasz Frączek

SUKCES WOJSKI! 

11 lutego zostały ogłoszone wyniki XXVII Konkursu 
Szopek Śląskich w Radzionkowie. Startowało 
37 szopek, wśród nich wykonana przez wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.
Chłopcy znaleźli się na podium. 

– Zajęliśmy III miejsce i oprócz dyplomu otrzymaliśmy 
słodycze, farby, kredki, nożyczki do papieru i grę 
planszową – mówi s. Maria Gorczyca z MOS w Wojsce. 
Wychowankowie zaopatrzeni w odpowiednie akcesoria, 
mogą dalej z powodzeniem rozwijać plastyczne talenty. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY 
SPACER PO GMINIE TWORÓG! 

Mapa gminy, panoramy przedstawiające jej ciekawe 
zakątki, legendy z nią związane i wiele innych 
informacji. Wszystko znajdziemy w publikacji, 
wykonanej na zlecenie Gminy Tworóg z udziałem 
środków unijnych. Żeby pospacerować po naszej 
gminie nie wychodząc z domu, wystarczy wejść na 
stronę internetową www.tworog.pl i kliknąć  
w odnośnik „Wirtualna wycieczka”.  

Dlaczego warto zwiedzić gminę za pośrednictwem 
Internetu? Publikacja składa się głównie ze zdjęć 
panoramicznych, które pokazują krajobraz w perspektywie 
360 stopni. Tradycyjna, statyczna fotografia nie daje takich 
możliwości. Dzięki panoramom możemy nie tylko zobaczyć 
miejsca czy budynki, ale także wejść do wnętrza, 
zaspokoić ciekawość jaka towarzyszy każdej wycieczce. 

Tworoskie panoramy pokazują najbardziej interesujące  
i przede wszystkim cenne pod względem przyrodniczym, 
architektonicznym, historycznym i kulturowym miejsca  
w gminie. Można podziwiać Tworóg z wieży kościelnej, 
wejść do pałacu w Brynku, zwiedzić wszystkie kościoły 
znajdujące się na terenie gminy, starą fabrykę  
w Boruszowicach, zobaczyć stawy szkarotkowe w Połomi, 
czy miejsce, gdzie przebiegała dawniej granica państwa. 
Oprócz typowych panoram „Wirtualny spacer” zawiera tzw. 
gigapanoramy, które charakteryzują się bardzo dużą 
rozdzielczością. Można je maksymalnie przybliżyć nie 
tracąc na ostrości zdjęcia. 

Celem projektu jest promocja gminy, ale również edukacja 
przez zabawę. Żeby zachęcić do poznania gminy i jej 
historii, publikacja zawiera grę panoramiczną polegającą 
na poszukiwaniu elementów pewnej maszyny. Aby 
skompletować wszystkie części, gracz odwiedza kolejne 
panoramy i przy okazji zdobywa wiedzę o regionie. Gdy 
maszyna jest gotowa, może uwolnić ducha Białej Damy 
uwięzionego w tworoskim zamku. Projekt zakładał również 
wydanie mapy turystycznej gminy wraz z opisem obiektów 
i miejsc. 

 

– Mapa i „Wirtualna wycieczka” uzupełniają się wzajemnie. 
Razem tworzą pewną całość i mogą być wykorzystywane 
w zależności od upodobania. Mapa wydrukowana w formie 
papierowej stała się integralną częścią wirtualnej wycieczki 
umieszczonej na stronie internetowej gminy, tj. na 
podkładzie mapy w wirtualnej wycieczce zaznaczono 
miejsca, które możemy zwiedzić przeglądając panoramy. 
Można więc zaznajomić się z walorami naszej gminy 
w sposób tradycyjny, a potem wejść na stronę internetową 
i zobaczyć ciekawe miejsca oraz pogłębić wiedzę. Można 
też po zapoznaniu się z naszymi osobliwościami wirtualnie,
wziąć mapę do ręki i ruszyć w teren. Dołączona do 
wirtualnej wycieczki gra jest nowatorskim rozwiązaniem, 
pozwalającym w przyjemny i ciekawy sposób zwiedzić 
naszą gminę – zachęca Joanna Leksy, koordynator 
projektu. 

Urząd Gminy w Tworogu przekazał dla naszych 
czytelników 500 sztuk mapek drukowanych, 
zapraszając tym samym do zapoznania się z efektami 
kilkumiesięcznej pracy. Mapa została dołączona do 
każdego egzemplarza „TWG Kuriera”. 

Publikację opracowała Gmina Tworóg. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały 
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW 

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć 
w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. do 
Urzędu Gminy wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej 
www.tworog.pl.  

Zwrot podatku rolnego przysługuje producentowi rolnemu, 
który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.  
Kwota zwrotu zależy od:  
– ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie 
zgromadzonych faktur VAT) – 86 litrów na 1 ha użytków 
rolnych, 
– wysokości ustalonej na dany rok stawki na litr oleju 
napędowego (w roku 2013 stawka wynosi 0,95 zł na litr 
oleju), 
– wysokości rocznego limitu (81,70 zł za 1 hektar) 
ustalonego dla rolnika w zależności od: stawki zwrotu 
podatku akcyzowego; ilości posiadanych użytków rolnych 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg 
stanu na dzień 1 lutego danego roku.  

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej 
napędowy (lub ich kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) w okresie 6 miesięcy przed terminem 
złożenia wniosku tj. w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 
31 stycznia 2013 r. Więcej informacji na stronie 
www.tworog.pl 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
STO LAT BABCIOM I DZIADKOM! 

Dzień Babci i Dziadka to znakomita okazja dla 
wnucząt, by podziękować im za miłość, dobroć i za 
obecność. Z tej okazji 21 stycznia uczniowie klas 1-3 
SP w Tworogu zaprosili babcie i dziadków do swojej 
szkoły. Niespodzianką, a zarazem wielkim 
wydarzeniem, była obecność biskupa pomocniczego 
Diecezji Gliwickiej Gerarda Kusza, który objął patronat 
nad imprezą.  

Dyrektor placówki Małgorzata Ziaja powitała gości  
i zaprosiła do wspólnego wysłuchania części artystycznej. 
Na sali gimnastycznej zaroiło się od aniołków, mikołajków  
i pastuszków. Uczniowie swoimi występami przypomnieli 
solenizantom kończący się już okres Bożego Narodzenia. 

Imprezę otwarła pani dyrektor, Grażyna Chmiel, po czym 
miał miejsce występ dwóch uczniów Eugeniusza Siwca, 
którzy prezentowali różnorodny repertuar grając na 
keyboardach. Następnie młodsza grupa tancerzy 
zaprezentowała trzy układy taneczne przeplatane 
wierszykami. Na scenie pojawiły się również „Woman bez 
men”, czyli dziewczęta ze starszej grupy. 
 

Grupy starsze 5-6 latków przedstawiły gościom „Jasełka”, 
a następnie popisywały się swoimi zdolnościami oraz 
bawiły się przy przedszkolnych przebojach. Grupa 
maluchów pełna tremy pokazała swój program artystyczny
w postaci piosenek, wierszyków, tańców, a dziadkowie 
nagradzali wysiłki gromkimi brawami. Obchody Dnia Babci 
i Dziadka w przedszkolu zakończyła grupa średniaków. 
W scenerii zimowej oraz w blasku fleszy prezentowały 
zdolności artystyczne, muzyczno-instrumentalne 
i taneczne. Dziadkowie otrzymali upominki i wspólnie 
z wnukami zajadali się słodkościami. 

Wyjątkowy każdy dzień, w którym gościliśmy naszych 
dziadków i babcie pozostanie na długo w naszej pamięci, 
bo taki dzień zdarza się jeden raz w roku, dlatego jeszcze 
raz dziękujemy dzieciom za przygotowanie niespodzianek,
a dziadkom za ciepły i miły udział w uroczystościach. 

oprac. Teresa Adamczyk

TANECZNE ŻYCZENIA  
 
18. stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Przygotowali go podopieczni Katarzyny 
Marchewki, prowadzącej zajęcia taneczne. 
 

Jednak nie występy, a samo bycie razem i łączenie 
pokoleń było kwintesencją spotkania. Dyrektor szkoły, 
zwróciła uwagę, że dziadkowie są ogromnym wsparciem 
dla rodziny. To oni pomagają w wychowywaniu młodego 
pokolenia. Biskup Gerard Kusz również złożył wyjątkowym 
gościom życzenia i przypomniał jak ważną rolę pełnią  
w śląskiej rodzinie. – W szacunku dla babci i dziadka 
mieści się tajemnica tożsamości Ślązaka – powiedział 
nawiązując do naszej tradycji, w której to seniorzy 
zajmowali zawsze najważniejsze miejsce, przekazując 
kolejnym pokoleniom podstawowe wartości, szacunek dla 
życia, pracy i drugiego człowieka. 

Do życzeń dołączyli się przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź i z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder oraz proboszcz tworoskiej parafii 
ks. Kazimierz Góral.  

KOCHAM BABCIĘ – KOCHAM 
DZIADKA 

Gminne Przedszkole w Tworogu gościło babcie  
i dziadków w okresie od 17 stycznia do 23 stycznia. 
Każda grupa przedszkolaków prezentowała swoje 
umiejętności i zdolności plastyczne, muzyczne oraz 
artystyczne. 

Foto. „Żyjcie nam sto lat babcie i dziadkowie. Niech wam dopisuje 
zdrowie, abyście długo nam trwali i zawsze nas mocno kochali”. 
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Dziadkowie wraz z rodzicami stawili się bardzo licznie, na 
sali było ponad sześćdziesiąt osób. Występom 
towarzyszyły gromkie brawa, wierszykom sporo śmiechu, 
a na gości czekała filiżanka kawy i słodkie ciasteczka. 

NA KULIGU! 

Wiele jest sposobów na świętowanie Dnia Babci  
i Dziadka. Niezapomniane chwile oraz atrakcyjną  
i niepowtarzalną przygodę, która na długo pozostanie 
w pamięci, przeżyły na kuligu 24 stycznia nasze 
kochane babcie i dziadkowie wraz ze swoimi wnukami. 

Dla niektórych dzieci był to pierwszy kulig w jakim brały 
udział. Natomiast nasi seniorzy, chociaż na krótki czas 
mogli powrócić do czasów swojego dzieciństwa  
i młodości. Kulig prowadził nas do Wykierza i dalej drogą 
leśną aż do Świniowic. W drodze powrotnej czekała na nas 
niemała atrakcja. Przy dźwiękach akordeonu przyjemne 
chwile spędziliśmy wokół ogniska piekąc kiełbaski  
i śpiewając piosenki. Przejażdżki kuligiem to najlepszy 
sposób poznawania najbliższej okolicy, doskonała forma 
propagowania zdrowego wypoczynku i odkrywania 
urokliwych zakątków. 

Zanim wszyscy podzielili się opłatkiem, proboszcz 
ks. Konrad Lempa odczytał odpowiedni fragment ewangelii 
i życzył wszystkim pomyślności w Nowym Roku. Życzenia 
złożył także sołtys Boruszowic i Hanuska oraz wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

 

Noworoczną atmosferę podtrzymała grupa kolędników, 
czyli uczennic ze Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. 
Przebierańcy przygotowani przez Elwirę i Andrzeja 
Eclerów dziarsko wkroczyli do restauracji i przy 
akompaniamencie gitary, a momentami również skrzypiec, 
śpiewali ile sił w płucach. 

Opłatkowe spotkania zorganizował sołtys Marian Łuczak 
z pomocą Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. 

BEZ BABSKIEGO COMBRA  
NIE MA KARNAWAŁU! 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Boruszowic 
i Hanuska już po raz drugi udowodniły, że bez 
Babskiego Combra nie ma karnawału. Wesołe, pełne 
zaangażowane i pomysłów wzięły się do pracy. Wieści 
o przygotowaniach szybko się rozeszły, a zdziwione 
Panie stwierdziły, że nie zdążyły nawet powiesić 
plakatów, a chętnych było więcej niż miejsc. 

Impreza odbyła się 19 stycznia w restauracji „Hanusek” 
w Hanusku. – Ze względów lokalowych mogłyśmy gościć 
maksymalnie 116 osób – mówi Jolanta Łuczak, 
wiceprzewodnicząca KGW. Rozprowadzeniem biletów 
zajęła się przewodnicząca koła, Irena Wallach. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Wszyscy uczestnicy białego szaleństwa byli bardzo 
zadowoleni z takiego nietypowego świętowania i mają 
nadzieję, że kuligi wejdą już do naszej corocznej tradycji. 
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom,  
a szczególne podziękowania kierujemy do Eugeniusza 
Świerzy, Michała Jaworka, Bernarda Mazalika i Jana 
Kroka. Natomiast naszym Babciom i Dziadkom życzymy 
zdrowia i humoru na dalsze lata. 

Maria Jonecko  

SENIORZY W ROLI GŁÓWNEJ 

18 stycznia w restauracji „Hanusek” odbyło się 
spotkanie opłatkowe dla seniorów z sołectw 
Boruszowice i Hanusek. Po raz pierwszy zaproszono 
również seniorów z Mikołeski. W sumie przy stołach 
zasiadło 60 osób. 

– W Mikołesce nie ma wielu mieszkańców, dlatego 
uznaliśmy, że zaproszenie tamtejszych seniorów do nas 
będzie miłym gestem. Zrobiliśmy to po raz pierwszy, ale 
mam nadzieję, że nie ostatni – mówi sołtys, Marian 
Łuczak. 
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Koncert kolęd rozpoczął się o godz. 15. Jacek Kierok wraz 
ze swoim zespołem przybył do kotowskiej parafii na 
zaproszenie księdza Marcina Kwoczały. Zespół Jacka 
z Szarleja (jak go nazywa główny wykonawca), występuje 
w rodzinnym składzie już od przeszło 20 lat. Członkowie 
zespołu wychowali się w rozśpiewanych rodzinach 
śląskich. Klimat szlagierów i śląskiej muzyki biesiadnej 
towarzyszył im już od najmłodszych lat. W składzie Jacek 
Kierok, Janusz Kierok (brat Jacka), Radosław Mokrus oraz 
Adam Pyka (kuzyn Jacka Kieroka) koncertują po całym 
kraju i nie tylko. Niejednokrotnie brali także udział 
w festiwalach piosenki religijnej, a w okresie Bożego 
Narodzenia często goszczą w kościołach, bazylikach 
i katedrach ze swoim repertuarem kolędowym. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

– To ona jest motorem napędowym KGW – dodaje. 
Członkinie przygotowały dla gości 40 drobnych 
upominków, które podczas zabawy zostały losowo 
rozdane. – Super ciepłe fuzekle, cołkiem nowe, 
własnoręcznie sztrykowane – przewodnicząca w czapce 
Mikołaja z humorem reklamowała prezenty. Jedną  
z niespodzianek ufundował właściciel restauracji. Było to 
zaproszenie dla dwóch osób na zabawę karnawałową. 

Imprezę rozpoczęto o godz. 19 kawą i ciastem, była 
również ciepła kolacja, a w nocy gorący żurek z grzybami. 
Babskie spotkanie zakończono późną nocą. – Bardzo nas 
ucieszyło, że nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca. 
Większość pań bardzo poważnie potraktowała naszą 
sugestię o przebraniu. Na parkiecie były diabły, pszczółki, 
myszka Miki, klauny, Smerfetka, Czerwony Kapturek, 
muszkieter, zakonnica, wróżki oraz wiele innych 
pomysłowych postaci – relacjonuje pani Jola. W programie 
wieczoru nie zabrakło dowcipów, znanych przebojów 
głośno śpiewanych przez panie oraz konkursów. 

Członkinie KGW podkreślają, że bardzo sobie cenią 
współpracę z właścicielem restauracji „Hanusek” oraz  
z sołtysem Boruszowic i Hanuska Marianem Łuczakiem. 
Fotografie wykonała i udostępniła Marta Łuczak. 

KOLĘDOWANIE Z KIEROKIEM 

W niedzielne popołudnie 27 stycznia, w kościele 
parafialnym Piotra i Pawła w Kotach, mimo 
kończącego się okresu Bożego Narodzenia, można 
było poczuć iście świąteczny nastrój i włączyć się do 
wspólnego kolędowania z Jackiem Kierokiem. 

W kotowskim kościele parafialnym można było usłyszeć 
niemalże wszystkie tradycyjne kolędy polskie, a także 
kolędę niemiecką oraz pastorałkę ułożoną przez samego 
wykonawcę. Parafianie chętnie włączyli się do wspólnego 
kolędowania, nagradzając koncert artysty gromkimi 
brawami. 

PORA OBUDZIĆ NASZE SERCA! 

14 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Tworogu 
zostały zorganizowane zajęcia otwarte prowadzone 
przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej –
Katarzynę Mikę, w czasie których uczniowie klas III 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie 
w przedstawieniu jasełkowym „Czas obudzić śpiące 
serca". 

W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Tworóg wraz 
z przewodniczącą Rady Gminy – Marią Łukoszek, radny 
powiatowy – Andrzej Elwart i wójt Gminy Tworóg –
Eugeniusz Gwóźdź oraz przedstawiciele instytucji 
zajmujących się sprawami społecznymi. 

Przedstawiane jasełka miały głęboką treść i przesłanie 
o charakterze społecznym, które nie pozwalało pozostać 
obojętnym wobec takich problemów i aspektów życia jak 
bezdomność, samotność dzieci z domów dziecka, pamięć 
o tych, którzy już odeszli, pokój na ziemi czy nawet los 
bezpańskich czworonogów. Ich intencją było uwrażliwienie 
dorosłych na sprawy społeczne, bo to przecież od nas, 
dorosłych zależy, co zrobimy z dziełem rozpoczętym przez 
dzieci i na ile potrafimy „obudzić śpiące serca”. 
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PROFILAKTYKA Z „LUPIM” 

Piotr Lubertowicz, muzyk związany z polską sceną 
bluesowo-rockową, wiele przeszedł w swoim życiu. 
Dziś jest świadomy zagrożeń wynikających 
z zażywania narkotyków, picia alkoholu, czy pościgu 
za pieniądzem. Swoje doświadczenia wykorzystuje, by 
pomagać młodzieży kształtować system wartości 
i właściwy stosunek do otaczającego świata. 

Kiedy „Lupi" był uczniem szkoły podstawowej, jego pasją 
była piłka nożna. Rodzice zabiegani, zapracowani, nie 
mieli dla niego czasu. Piłka była odskocznią od ponurej 
codzienności. Niestety pewnego dnia uległ wypadkowi 
(przeciął sobie dłoń ostrzem butelki). Dłoń udało się 
uratować, jednak zostały uszkodzone nerwy i lekarze nie 
dawali szans na to, że ręka będzie sprawna. Dla Piotra 
oznaczało to koniec przygody z piłką, koniec marzeń 
o wielkiej sportowej karierze. Rehabilitacja nie przynosiła 
efektów, lewa ręka była bezwładna, a Piotr pogrążony 
w depresji. 

Ratunkiem była dla niego gitara starszej o 8 lat siostry oraz 
towarzystwo jej przyjaciół ze „świata” muzyki. Dzięki 
wytrwałym treningom gitarowym Piotr powoli, wbrew opinii 
lekarzy zaczynał poruszać palcami, z czasem gra na 
gitarze szła mu całkiem dobrze, choć towarzyszył temu 
ból. I tak zaczęła się jego wielka przygoda – miłość do 
muzyki, ale też powolne staczanie się na samo dno. 

Pierwszą działkę posmakował w szkole podstawowej, na 
początku była to zwykła ciekawość i ucieczka od świata, 
w którym mimo iż był otoczony ludźmi czuł się 
nierozumiany, niekochany i samotny. Z czasem nie mógł 
już żyć bez narkotyków, do tego doszedł alkoholZ Poznał 
środowisko muzyczne, wielu znanych w tamtych czasach 
artystów m.in. członków zespołu „Dżem”, którzy stali się 
jego przyjaciółmi. Poznał też ciemną stronę tej branży. 
Będąc młodym chłopcem widział śmierć swoich przyjaciół. 
Gdyby nie przyjaciel, który uratował go od śmierci oraz 
wielka siła jaką posiadał, podzieliłby los swoich znajomych. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Po wzruszającym występie Eugeniusz Gwóźdź wraz  
z Marią Łukoszek złożyli na ręce pani dyrektor Małgorzaty 
Ziaja podziękowania dla uczniów klas III oraz nauczycieli: 
Katarzyny Mika, Anny Wasilewskiej, Małgorzaty Zielińskiej 
i Dominika Kaliciaka za przygotowanie przedstawienia, 
które swoją piękną i głęboką treścią poruszyło serca  
i umysły, a mali aktorzy za swoją postawę i wrażliwość  
w stosunku do innych zostali obdarowani czekoladkami. 

Przedstawienie „Czas obudzić śpiące serca” zdobyło już  
II miejsce na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Szopkowych w Pyskowicach, które odbyło się 13 stycznia. 

Hanna Pawełczyk 

PRZEBIERAŃCY ZE ŚWINIOWIC 

31 stycznia w świetlicy OSP w Świniowicach odbył się bal 
przebierańców dla dzieci z sołectwa. Chętnych do zabawy 
nie brakowało. Na sali pojawili się przedstawiciele świata 
przyrody, czyli biedronki, kot i lis; postacie z bajek: 
Czerwony Kapturek, Chudy z „Toy Story”, Spider-Man, 
Batman, wróżki, królewny i piraci. Był także kolorowy 
pajacyk i mały Murzynek „Bambo”. 

Foto. Wiarygodność twórczości Piotra Lubertowicza jest tym większa, że 
stanowi zapis osobistych przeżyć. W Gimnazjum w Brynku muzyk zagrał 
31 stycznia. – Myślę, że po wysłuchaniu historii Piotra każdy zastanowi 

się nad jakością swojego życia. Impreza godna polecenia szczególnie dla 
młodych ludzi, a muzyka rockowa jest najlepsza drogą dotarcia do 
młodego słuchacza – czytamy w rekomendacji koncertu autorstwa 

reżysera, Dariusza Szady-Borzyszkowskiego. 

Organizatorami zabawy jest sołtys, rada sołecka i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. Rada sołecka ufundowała dla 
dzieci paczki-niespodzianki. 

Foto. Przedstawienie „Czas obudzić śpiące serca” uczniowie 
zaprezentowali między innymi na spotkaniu opłatkowym dla seniorów. 
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Jeżeli ktoś nie lubi mleka lub jego organizm wykazuje
nietolerancję, reagując zaburzeniami ze strony układu 
pokarmowego to wystarczy, że zastąpi je napojami 
mlecznymi fermentowanymi. Najpopularniejsze napoje 
mleczne fermentowane to jogurt i kefir, ale zaliczamy do 
nich także kwaśne mleko i maślankę. Jest to grupa 
produktów spożywczych wyprodukowanych z mleka 
poprzez dodanie specjalnych mikroorganizmów – bakterii 
mlekowych. Pod wpływem tych bakterii cukier zawarty 
w mleku (laktoza) ulega rozkładowi (fermentacji) i powstaje 
kwas mlekowy. Otrzymane tą drogą produkty zyskują nie 
tylko nowe cechy smakowo-zapachowe, ale znacząco 
rośnie ich wartość odżywcza. Do najważniejszych zmian
zaliczamy: poprawę strawności białka (poprzez 
nadtrawienie białek mleka);wzrost przyswajalności wapnia, 
fosforu, a także żelaza oraz wzrost zawartości witamin. 
Ponadto zawarte w napojach fermentowanych bakterie 
mlekowe oddziaływają pozytywnie na nasz organizm. 
Szczególną rolę odgrywają żywe kultury bakterii 
mlekowych rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Napoje 
zawierające takie bakterie zaliczane są do probiotyków, 
czyli produktów wpływających na poprawę zdrowia przez 
regulację składu mikroflory jelitowej człowieka. Ich 
właściwości terapeutyczne polegają na: zapobieganiu 
zaparciom, obniżaniu poziomu cholesterolu we 
krwi(dotyczy to szczególnie formy „złej”),tworzeniu
niekorzystnego środowiska dla wzrostu bakterii 
chorobotwórczych, pobudzaniu układu odpornościowego 
do działania. Produkty zawierające probiotyczne szczepy 
bakterii zawierają w swojej nazwie przedrostek „bio”. 

Na koniec jeszcze parę słów o serach. Zależnie od 
sposobu produkcji, sery dzieli się na sery kwasowe 
i podpuszczkowe. Sery kwasowe zwane są potocznie 
białymi, sery podpuszczkowe żółtymi. Wartość odżywcza 
serów jest porównywalna do mleka, a w niektórych 
wypadkach nawet większa. Np. 100g mleka zawiera ok. 
120 mg wapnia, a 100g sera Goudy aż ok. 734 mg! 
Niestety należy jednak pamiętać, że sery, szczególnie 
żółte są bardzo kaloryczne i zawierają dużo cholesterolu. 
Wadą serów żółtych jest także wysoka zawartość soli. 
Uwaga na podróbki sera żółtego tzw. wyroby 
seropodobne. Wyrób seropodobny od sera żółtego 
odróżnia wykorzystanie do produkcji tłuszczy roślinnych, 
mleka w proszku, skrobi pszennej. Produkt taki 
z prawdziwym serem wspólny ma jedynie kolor i nie 
posiada zdrowotnych właściwości. Naszą czujność 
powinna wzbudzić cena, jeżeli jest ona podejrzanie niska 
dokładnie przeczytajmy informację na opakowaniu 
dotyczącą składu produktu, czy aby „to”, co trzymamy 
w ręku jest na pewno serem. 

Na zakończenie chciałam podkreślić, że przedstawiane 
przeze mnie opisy produktów spożywczych nie są ich 
szczegółową charakterystyką, zwracam uwagę tylko na 
cechy, które są moim zdaniem istotne. Jeżeli jesteście 
państwo zainteresowani szczegółami lub macie pytania 
związane z omawianymi zagadnieniami to proszę je 
kierować na adres Kuriera, w miarę możliwości postaram 
się na nie odpowiedzieć. 

mgr inż. Elżbieta Zawartka 
technolog żywności i żywienia człowieka

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Dlatego dzisiaj jeździ po Polsce i spotyka się z młodzieżą, 
aby opowiedzieć im swoją historię jako przestrogę i aby 
dać świadectwo, że tylko wolność może dać człowiekowi 
szczęście, nałogi zniewalają i prowadzą do śmierci. Ze 
swoją historią dotarł 31 stycznia do Gimnazjum w Brynku. 

Dziś jest muzykiem i autorem tekstów, związanym z polską 
sceną bluesowo-rockową, Był gościem i laureatem wielu 
festiwali (m.in. Rawa Blues, Węgorzewo, Jarocin, Inwazja 
Mocy RMF FM, WOŚP Jurka Owsiaka). Nagrywa  
i koncertuje z J. Dewódzkim (związanym dawniej  
z „Dżemem), nagrał płytę i teledysk z najlepszymi 
harmonijkarzami pt. „Harmonijkowy Atak”. 

W 2005 ukazała się jego solowa płyta jak też nagrania live 
z Krzysztofem Ścierańskim, Jackiem Dewódzkim i krótki 
reportaż w TVP pt. „Góralu czy ci nie żal?”. 

Do Gimnazjum przyjechał z programem o charakterze 
profilaktyki uzależnień. Swoją opowieść o trudnym życiu  
i pokusach czyhających na młodzież przeplatał muzyką 
gitarową i piosenkami w większości swojego autorstwa. 
Koncert na życzenie gimnazjalistów zakończył się utworem 
zespołu „Dżem” pt. „List do M”. Uczniowie gimnazjum 
chyba na długo zapamiętają ten wspaniały występ i ważne 
przesłanie. 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.V 

W mojej wędrówce po zasadach zdrowego odżywiania 
dziś przystanek czwarty pod hasłem: Spożywaj 
codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. 
Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo 
także serem. 

Powody dla których należy pić mleko i jakie wybierać 
omawiałam już na łamach Kuriera przy innej okazji, więc 
aby się zbytnio nie powtarzać przypomnę tylko, że mleko 
powinniśmy pić głównie ze względu na wapń. Z mleka lub 
jego przetworów ten pierwiastek jest przyswajalny w 90%, 
a dla porównania z warzyw tylko w około 13%. Oznacza to, 
że jeżeli osoba dorosła wypije w ciągu dnia dwie duże 
szklanki mleka (po 250 g) to jej organizm zyska około 540 
mg wapnia (dzienne zapotrzebowanie to ok. 800 mg). 
Taką samą ilość wapnia dostarczy zjedzenie np. aż ok. 6,5 
kg kapusty czerwonej! 

Dlaczego ten składnik mineralny jest aż tak ważny? 

Otóż wapń zajmuje 5 miejsce pośród wszystkich 
pierwiastków wchodzących w skład naszego organizmu, 
jest go około 2,5 kg (99% w kościach i 1% w tkankach 
miękkich oraz krwi). Potrzebny jest człowiekowi przez całe 
życie, a nie tylko w okresie wzrostu jak niektórzy sądzą. 
Jego podstawowe funkcje to: budowa kości, zębów  
i paznokci; regulacja krzepliwości krwi; zmniejszenie 
kruchości naczyń krwionośnych i zwiększenie ich 
przepuszczalności; kontrola kurczenia i rozkurczania 
mięśni, regulacja układu nerwowego, wspomaganie pracy 
serca; zapobieganie osteoporozie; zmniejszanie reakcji 
alergicznych. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
DK 11, S 11 – CO Z NIMI? 

Wiadomo już, że modernizacja drogi krajowej DK 11 
będzie kontynuowana. Prace ruszą w tym roku.  
To efekt zaangażowania wielu osób związanych  
z gminami, przez które przebiega droga. 

– Działania mające na celu doprowadzenie do remontu 
rozpoczęliśmy późnym latem, gdy dowiedzieliśmy się, że 
modernizacja DK 11, a dokładnie fragmentu od Tworoga 
do Kokotka pozostaje pod znakiem zapytania – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. W tej sprawie 24 października 
zorganizowano spotkanie w Urzędzie Gminy w Tworogu,  
w którym wzięli udział przedstawiciele władz powiatu 
tarnogórskiego, lublinieckiego, miasta Tarnowskie Góry  
i miasta Lubliniec. – Doszliśmy do wniosku, że warto 
wysłać delegację do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad w Warszawie – relacjonuje Eugeniusz Gwóźdź. 

Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad pozwoliło na wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii. 
Nie podlega wątpliwości, że w związku z projektem zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tworóg wiele się mówiło ostatnio 
o budowie i przebiegu S11.– Chcieliśmy wprowadzić temat 
do studium uwarunkowań, żeby wypracować 
z mieszkańcami wspólną wersję przebiegu drogi po to, by 
w przyszłości ją lobbować – mówi wójt. Okazało się 
jednak, że sprawa niepotrzebnie wywołała falę protestów 
i wzburzenia, bo GDDKiA wykonuje tego typu inwestycje 
bez konsultacji z gminami. Innymi słowy nie mamy 
możliwości negocjowania ewentualnego przebiegu drogi. 
Temat S11 został ostatecznie wykreślony z projektu 
studium. Ponadto GDDKiA nie widzi możliwości, żeby 
droga powstała do 2020 r. 

DEKLARACJA TARNOGÓRSKA 
DLA INNOWACYJNEJ 
GOSPODARKI 

– W pojedynkę trudno coś załatwić. Siła tkwi w grupie
– stwierdził wójt Eugeniusz Gwóźdź komentując 
zasadność podpisywania tzw. „Deklaracji 
Tarnogórskiej”. Jej celem priorytetowym jest 
pobudzenie gospodarki regionalnej, pomoc małym, 
średnim i dużym przedsiębiorstwom w sięganiu po 
środki unijne. 

Deklarację podpisali 11 stycznia wójtowie i burmistrzowie 
gmin Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Radzionków, 
Tarnowskie Góry i Tworóg oraz prezes Izby Przemysłowo-
Handlowej w Tarnowskich Górach. Dokument jest 
świadectwem partnerstwa i woli wspólnych działań 
zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu. 
W celach wymieniono m.in. opracowanie wspólnej strategii 
rozwoju, współpracę z Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego i samorządem Województwa Śląskiego, 
tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przemysłu, 
handlu i usług opartych o innowacyjność oraz nowe 
technologie. Porozumienie jest szansą, szczególnie dla 
drobnych przedsiębiorców. 

Sygnatariusze deklaracji chcą ich wspierać w procesie 
pozyskiwania środków unijnych, tym bardziej, że na 
horyzoncie nowy okres programowania UE 2014-2020. 
Świeże zasoby funduszy europejskich to zastrzyk zdrowia 
dla gospodarki. Trzeba je tylko pozyskać i właściwie 
wykorzystać.– Już dzisiaj wiemy, że znaczna ich część 
będzie przeznaczona na innowacje gospodarcze. Pomysł 
wydaje się więc trafiony, pozostaje zakasać rękawy 
i działać – mówi Eugeniusz Gwóźdź. 

Związek gmin powstał w jednym konkretnym celu, by 
pomóc w rozwoju gospodarczym i aby ukierunkować ten 
rozwój na innowacyjność. Nie ukrywa też, że liczy na 
wsparcie ze strony środowiska naukowego i sektora 
prywatnego. 

Delegacja, w skład której weszli burmistrz Lublińca – 
Edward Maniura oraz wójt Tworoga – Eugeniusz Gwóźdź, 
dotarła do stolicy 11 grudnia. Dzień wcześniej w tej 
sprawie z GDDKiA rozmawiał poseł Tomasz Głogowski. – 
Trzeba czynić wszelkie możliwe starania, żeby zadanie 
znalazło się na liście priorytetów. Tym bardziej, że miejsc, 
które wciąż czekają na modernizację jest w Polsce bardzo 
wiele – mówi Edward Maniura. O zasadność tego 
konkretnego remontu nie trzeba pytać. Na szczęście 
reprezentanci gmin podczas rozmowy z Lechem Witeckim 
otrzymali zapewnienie, że modernizacja drogi krajowej 
będzie kontynuowana w 2013 r. W tej chwili znany jest już 
wykonawca i można się spodziewać, że roboty ruszą gdy 
tylko pogoda na to pozwoli. – W ostatnich pięciu latach  
w powiecie tarnogórskim wyremontowano, a w praktyce 
zbudowano od nowa, prawie wszystkie drogi krajowe, 
dlatego cieszy, że GDDKiA ujęła w planie na 2013 r. ten 
odcinek, którego z powodów formalnych nie udało się 
wyremontować w ub. roku – podsumowuje poseł 
Głogowski. 

– Chciałbym podziękować wszystkim jednostkom 
organizacyjnym za zaangażowanie w sprawę, szczególnie 
burmistrzowi Edwardowi Maniurze i posłowi Tomaszowi 
Głogowskiemu – mówi wójt Tworoga. 
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ROZBUDOWA CMENTARZA 
KOMUNALNEGO W TWOROGU 

Coraz częściej na cmentarzach w całym kraju, możemy 
zobaczyć kolumbaria – ściany z urnami, będące 
miejscem pochówku prochów zmarłych. Od niedawna 
kolumbarium znajduje się także na cmentarzu 
komunalnym w Tworogu. 

Jesienią ubiegłego roku rozpoczęto rozbudowę cmentarza 
komunalnego w Tworogu. Teren przeznaczony na ten cel 
uzyskano poprzez wylesienie działki gminnej o powierzchni 
1280 m². Rozbudowie uległa południowa część 
istniejącego cmentarza, która została powiększona o 227 
grobów ziemnych. 

Na terenie cmentarza powstało również kolumbarium  
o wysokości 2 m, długości 22,4 m oraz szerokości 60 cm. 
Kolumbarium posiada żelbetową konstrukcję w formie 
falistej wstęgi z dwoma rzędami nisz urnowych, 
zamykanych granitowymi płytami w kolorze szarym. Do 
budowy kolumbarium zużyto ok 30 m³ betonu 
architektonicznego. Nowopowstała budowla cmentarna 
jest przygotowana do pomieszczenia 56 urn. Przed 
kolumbarium została wykonana utwardzona nawierzchnia 
z kostki granitowej sprowadzonej ze Strzegomia, zaś aleje 
w nowej części cmentarza wykonano z kostki betonowej. 

GŁOGOWSKI I MŁODE 
POKOLENIE 

22 stycznia poseł Tomasz Głogowski odwiedził 
tworoskie przedszkole oraz Gimnazjum w Brynku. 
Z młodymi mieszkańcami gminy rozmawiał o polityce, 
immunitetach, a nawet małym żółwiu Franklinie. 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

Do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom” włączył się również poseł Głogowski. W 
przedszkolu przywitała go grupa dzieci uwielbiających 
książki. Poseł nie tracąc czasu wyjął broszurkę z 
popularnej serii o żółwiu Franklinie i zaczął czytać. Dzieci 
uważnie wysłuchały bajki, a następnie rozmawiały o jej 
tematyce, bibliotekach, księgarniach i korzyściach jakie 
wynikają z czytania książek. – Poczyta nam Pan jeszcze? 
– zapytał nagle jeden z malców. Niestety czas spotkania 
szybko dobiegł końca. Na pamiątkę wspólnego czytania 
Tomasz Głogowski rozdał dzieciom książeczki, a na ręce 
dyrektor przedszkola złożył gry planszowe. Dzieci głośno 
podziękowały i pożegnały gościa brawami. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Koordynatorem spotkania była Teresa Adamczyk.  

OTWARTA LEKCJA WOS 

Wiedza o społeczeństwie najczęściej nie jest ulubionym 
przedmiotem młodych ludzi. Co innego jednak, gdy 
podręczniki zastępuje rozmowa twarzą w twarz z posłem 
na sejm RP. Spotkanie gimnazjalistów z Tomaszem 
Głogowskim okazało się niepowtarzalną okazją do zadania 
nawet najbardziej kontrowersyjnych pytań. Po wysłuchaniu 
krótkiego wprowadzenia dotyczącego pracy posła, 
współpracy z samorządem, procesu stanowienia prawa, 
a nawet poselskich „ściąg” do głosowania, młodzież 
zaczęła pytać. 

Podczas rozbudowy cmentarza wykonano także 
ogrodzenie. W tym celu dokonano rozbiórki istniejącego 
już fragmentu ogrodzenia dzielącego stary cmentarz od 
nowopowstałej części. Materiał pochodzący z rozbiórki  
w całości wykorzystano w części wschodniej ogrodzenia. 
Pozostała część została wykonana za pomocą identycznej 
technologii. 

Kolumbarium wykonano według projektu autorstwa  
ART LOOK Gallery s. c. Architekt mgr inż. arch. Ireny 
Kozioł-Żukowskiej oraz mgr inż. arch. Martyny Żukowskiej. 
Autorem projektu części konstrukcyjnej jest inż. Piotr 
Motyka. Wykonawcą powyższych robót był ZUK Sp. z.o.o 
z Tworoga, przedsiębiorstwo zostało wyłonione na drodze 
przetargu nieograniczonego we wrześniu 2012 roku. Prace 
nad kolumbarium trwały od października do listopada 
ubiegłego roku. Koszt całej inwestycji wyniósł około  
200 tys. zł. 

 



15 

 

Interesowała ich praca posła w terenie, poruszyli temat 
immunitetów, a nawet wymogów jakie musi spełniać 
kandydat na posła. – Dlaczego jest mowa o wieku, 
niekaralności, a nie ma o wykształceniu? – pytał jeden  
z uczniów. Poseł wyjaśnił, że na tym poniekąd polega 
demokracja. – Ta sytuacja powoli odchodzi w przeszłość, 
coraz rzadziej wyborcy oddają swoje głosy na osoby bez 
wykształcenia – powiedział. Zaznaczył też, że z własnego 
doświadczenia wie, że warto się uczyć. 

DO KOSZA I NA PODIUM 

Rzucając 114 koszy, a tracąc zaledwie 7, uczniowie SP  
w Tworogu zajęli I miejsce w kategorii dziewcząt i I miejsce 
w kategorii chłopców w Gminnym Turnieju Koszykówki 
Szkół Podstawowych w Boruszowicach. „Królową rzutów” 
została uczennica z klasy VI – Ewelina Szydlik, która 
zdobyła 25 punktów, a „królami rzutów" – Mikołaj Walosek 
i Daniel Krasoń, zdobywając po 30 punktów. Tym 
zwycięstwem uczniowie zapewnili sobie udział w finale 
powiatowym w Radzionkowie.  

Więcej szczegółów dotyczących turnieju na stronie 
internetowej szkoły: www.sptworog.gornyslask.pl 

SZACH MAT! 

Od września 2012 r. w Szkole Podstawowej w Tworogu 
działa „Kółko szachowe”, prowadzone przez 
nauczyciela matematyki – Rafała Potempę. Wtorkowe 
zajęcia dodatkowe przyciągają coraz więcej chętnych  
z klas IV, V i VI. Młodzi szachiści mieli już możliwość 
sprawdzenia swoich sił w znaczących turniejach  
w Strzelcach Opolskich i Leśnicy. 

Otwarty Turniej Mikołajkowy dla Dzieci i Młodzieży, którego 
organizatorem był Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 
miał miejsce 1 grudnia 2012 r. Wzięło w nim udział 70 
dzieci, w tym ośmioro z tworoskiej szkoły: Karolina Lis, 
Magdalena Skoczylas, Dawid Nokielski, Wojciech 
Miszyński, Klaudiusz Burnat, Kamil Olender, Kamil Buchta 
i Michał Tomalka. Turniej został rozegrany systemem 
szwajcarskim, tzn. każdy zawodnik rozegrał siedem partii, 
podczas których mógł zdobyć w każdej maksymalnie jeden 
punkt.  

Najlepsze umiejętności szachowe zaprezentowała Karolina 
Lis, zdobywając III miejsce w kategorii dziewcząt do lat 
12.Nasi uczniowie zmierzyli się z utytułowanymi 
przeciwnikami, którzy od kilku lat należą do kół 
szachowych. Zaprezentowali dobre umiejętności oraz 
wykazali się wysoką kulturą osobistą, gdy życzyli 
przeciwnikom powodzenia przed rozpoczęciem partii i bez 
względu na wynik dziękowali za rozegraną partię. 

XVI Bożonarodzeniowy Turniej szachowy w Leśnicy, 
którego organizatorem był Leśnicki Ośrodek Kultury, odbył 
się 15 grudnia 2012 r. W konkursie wzięli udział: Karolina 
Lis, Magdalena Skoczylas, Dominik Caus, Wojciech 
Miszyński, Klaudiusz Burnat, Martin Kaleta, Kamil Buchta, 
Maciej Sikora, Kacper Mika i Michał Tomalka. IV miejsce  
w swoich kategoriach zajęli: Karolina Lis i Martin Kaleta. 

 

29 stycznia uczniowie brali udział w Konkursie szachowym 
w Kielczy. Znowu odnieśli sukces! Karolina Lis z klasy V 
zdobyła II miejsce w kategorii dziewcząt do lat 12, 
a Magdalena Skoczylas, także z klasy V – miejsce III w tej 
samej kategorii. 

Hanna Pawełczyk

REWITALIZACJA URZĘDU GMINY 

Trwa procedura przetargowa na remont zamku 
w Tworogu. Rewitalizacja budynku obejmuje remont 
dachu, dokończenie stolarki okiennej, odnowienie elewacji 
oraz obejście wokół budynku (budowę chodników, 
parkingów).  

Ogłoszony jeszcze w styczniu przetarg dotyczy pierwszego 
etapu rewitalizacji, który obejmuje stolarkę okienną, dach 
i elewację. Wykonanie prac przewidziano na 2013 r. 
Pierwsza część rewitalizacji ma się zakończyć latem, 
natomiast obejście wokół Urzędu Gminy, czyli druga część 
remontu, ma powstać w 2014 r.  

Inwestorem jest Gmina Tworóg, która na ten cel pozyskuje 
środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
8 lutego nastąpiło otwarcie ofert. 

DEKLARACJE DO POBRANIA 

Urząd Gminy w Tworogu informuje, że deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na obszarze gminy Tworóg są dostępne 
u sołtysów, w pokoju nr 111 na I piętrze Urzędu Gminy 
w Tworogu oraz na stronie internetowej UG 
www.tworog.pl w zakładce „druki i deklaracje”.  

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
deklarację do 15 kwietnia 2013 r.  

SZKOLENIE W WOJSCE! 

25 i 26 lutego w Wojsce odbędzie się szkolenie 
z zakresu stosowania środków ochrony roślin za 
pomocą opryskiwacza. Szkolenie kończy się 
otrzymaniem zaświadczenia.  

Informacja: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowskich Górach, tel. 515 275 957. 

ZMIANY GODZIN PRACY  
URZĘDU GMINY 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i 
oczekiwaniom mieszkańców,  

z dniem 2 stycznia 2013 r. zmieniono godziny 
pracy Urzędu Gminy Tworóg: 

Poniedziałek – od 7.00 do 17.00 
Wtorek, Środa, Czwartek – od 7.00 do 15.00 

Piątek – od 7.00 do 13.00 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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