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BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
Ul. A. Krajowej 13 

HANUSEK 
„DŜelfa” S.C. 
Ul. B. Chrobrego 16 

MIKOŁESKA 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 13 

POŁOMIA 
Sklep SpoŜywczy 
„MART” 
Ul. Bytomska 64 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
Ul. Zamkowa 

WOJSKA 
Sklep SpoŜywczy 
„U Nowaka” 
Ul. Powst. Śl. 64 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
Ul. Potępska 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Ul. Wiejska 48 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
Ul. Zamkowa 

  

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

R        E        K        L        A        M        A 

 
ROZDAJEMY 

NIESPODZIANKI! 
 

OTRZYMA JE PIERWSZE 
 

40 OSÓB 
 

KTÓRE KUPIĄ KURIERA 
Szczegóły, str. 3 

 
NOWY, LEPSZY, 

WIĘKSZY  
TWG KURIER 

 

16 STRON! 
 

W KAśDY DRUGI 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA! 

GOK WAKACYJNIE! 

TWG KURIER 
XXVII Sesja Rady Gminy 

- Niezbędnik mieszkańca Gminy 
- Problem narkomanii 
- Utrzymanie porządku i czystości  
  w Gminie 

STR. 4  
Kulturalnie 
- …Von Rosenthalowie 
- Gliniane hobby 
- Tradycji ciąg dalszy 
- Dzień Matki dla emerytów  
  i rencistów 
- A jednak mister? 
- Wakacje z GOK-iem 
- Nowa Wieś babska 
- TWG Kurier poleca 

STR. 7  
Na bieŜąco 
- Gminne zawody sportowo- 
  poŜarnicze 
- Nasza gmina, a programy 
  oświatowe 
- Solary 

STR. 13  
Sport 
- Wszystko o F1 

STR. 15 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

Oddajemy w Wasze ręce piąty numer TWG 
Kuriera. W nim kilka istotnych zmian  
i niespodzianek. Przede wszystkim postanowiliśmy 
zwiększyć liczbę stron gazety z 12-tu do 16-tu.  
W związku z tym prezentujemy jeszcze więcej 
informacji na temat wydarzeń w gminie Tworóg. 
 

Zmieni się równieŜ termin wydania gazety.  
Nie będzie to jak dotąd kaŜdy drugi piątek,  
lecz kaŜdy drugi poniedziałek miesiąca. 
 

W dziale KULTURALNIE pojawia się nowa 
strona - „TWG KURIER POLECA”,  
na której umieszczać będziemy recenzje ksiąŜek, 
filmów i albumów muzycznych. Zapraszamy Was  
do przesyłania własnych recenzji!  
 

Przygotowaliśmy takŜe dla was wakacyjną trasę 
rowerową, dzięki której poznacie ciekawe okolice 
Gminy Tworóg.  Czekamy na wasze propozycje 
wycieczek rowerowych.  
 

40-tu pierwszych czytelników otrzyma 
ekologiczną niespodziankę! 

 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Niezbędnik mieszkańca Gminy 
- Problem narkomanii 
- Utrzymanie porządku i czystości w Gminie 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.5 
- Koszykówka w Tworogu 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.6 
- Wakacje z rowerem: Poznaj Krywałd 
 
KULTURALNIE………………………………………s.7 
- …Von Rosenthalowie 
- Gliniane hobby 
- Tradycji ciąg dalszy 
- Dzień Matki dla emerytów i rencistów 
- A jednak mister? 
- Wakacje z GOK-iem 
- Nowa Wieś babska 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Gminne zawody sportowo-poŜarnicze 
- Nasza gmina, a programy oświatowe 
- Solary 
 
SPORT………………………………….……………s.15 
- Ryk silników 
- Podstawowe pojęcia F1 
- Ciekawostki z F1 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Damian Potempa – Redaktor sportowy 

Marcin Musioł – Dziennikarz terenowy / Fotoreporter 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Fryderyk Zgodzaj, Mateusz Kościelny 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 

NIESPODZIANKA DLA 
CZYTELNIKÓW!!! 

Na  pierwsze 40 osób, które udadzą się 
z zakupionym numerem Kuriera do 
sekretariatu Urzędu Gminy czeka 
niespodzianka. Zapraszamy naszych 
czytelników do odbioru ekologicznych toreb 
(promocja nie dotyczy pracowników UG 
Tworóg).  
 

Sekretariat czynny od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
 

Redakcja 
- 

 

SPROSTOWANIE 
  

Informujemy, Ŝe ze względu na brak 
wolnego miejsca w ostatnim numerze 
Kuriera dokonaliśmy skrótów redakcyjnych 
tekstu pana L. Bugajskiego dotyczącego 
Szkolnego Koła Turystyczno- 
Krajoznawczego w Boruszowicach. Podczas 
redagowania tekstu wkradł się błąd pisarski, 
który prostujemy: późnobarokowe kapliczki 
słupowe powstały w roku 1796, a nie w 
1976. Za omyłkę pisarską przepraszamy. 
 

Redakcja 
 

R             E             K             L             A             M             A 

DROGA REDAKCJO! 
 

Jest mi niezmiernie przykro, Ŝe mimo 
nieustającej nadziei w dalszym ciągu nie znajduje w 
Kurierze informacji o mojej miejscowości. Dlaczego? 

 
Damian ze Świniowic 

 
Odp. Redakcji: 
 
Drogi Damianie, 

Rozumiemy Twoje rozgoryczenie, chcielibyśmy 
spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców 
naszych sołectw, lecz niezbędna jest do tego Wasza 
pomoc. W kaŜdym numerze gorąco zachęcamy 
czytelników do podjęcia współpracy  
z nami. To Wy, mieszkańcy najlepiej wiecie co dzieje 
się w Waszych miejscowościach i jakie problemy 
warto poruszyć. Dlatego jeszcze raz zapraszamy do 
przesyłania informacji, tekstów, pomysłów.  
JuŜ kilkakrotnie udało nam się opublikować takie 
teksty, które były ciekawe pod względem 
informacyjnym i językowym. 

TWG LISTONOSZ 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXVII 
sesji Rady Gminy Tworóg, która odbyła się  
30 czerwca 2008r.: 
• zaktualizowano Plan Gospodarki Odpadami  

w Gminie Tworóg (uchwała nr XXVII/271/2008) 
• uchwalono „Plan Odnowy Miejscowości Koty”  

na lata 2008- 2014 (uchwała XXVII/278/2008) 
• uchwalono „Plan Odnowy Miejscowości Tworóg” 

na lata 2008- 2014 (uchwała XXVII/279/2008) 
• zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Tworóg na II półrocze 2008 roku 
(uchwała XXVII/280/2008 

• przedstawiono informację na temat problemów 
narkomanii na terenie Gminy 

• przedstawiono informację na temat utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Tworóg 

• zapoznano Radę z informacją o stanie dróg  
i chodników na terenie Gminy Tworóg 
 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

PROBLEM NARKOMANII 
 

Kierownik Posterunku Policja w Tworogu asp. 
szt. Karol Kordiaka wyjaśnił, Ŝe problemem 
narkotyków na terenie Komendy Powiatowej Policji  
w Tarnowskich Górach zajmuje się 
wyspecjalizowana komórka przy Sekcji Kryminalnej. 
Największe zagroŜenie narkomanią istnieje 
oczywiście w Tarnowskich Górach, co nie znaczy,  
Ŝe pozostałe tereny, w tym nasza Gmina,  
są bezpieczne. Najwięcej przypadków wykrycia 
posiadania i rozprowadzania narkotyków w gminie 
Tworóg wykryto w roku 2005, wszczęto wtedy  
39 postępowań. W roku 2007 liczba wykrytych 
przypadków wyniosła 11. W tym roku wszczęto juŜ  
7 postępowań.  

Do najbardziej zagroŜonych miejscowości  
w Gminie naleŜy Brynek, ze względu na istniejące 
tam Technikum Leśne, gdzie odnotowano przypadki 
posiadania i rozprowadzania narkotyków.  

Ujawniane są przypadki, gdzie nasi mieszkańcy, 
by uniknąć wpadki, zajmują się rozprowadzaniem 
narkotyków na innym terenie - mówi kierownik 
Posterunku. 

Jak dotąd Ŝaden mieszkaniec Gminy Tworóg nie 
poinformował Policji o swoich podejrzeniach, Ŝe ktoś 
zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków w swojej 
miejscowości. Ujawnione przypadki są wyłącznie 
wynikiem pracy operacyjnej policjantów.  
Do najczęściej uŜywanych narkotyków naleŜą: 
marihuana, haszysz, amfetamina oraz ekstaza. 
 

UTRZYMANIE PORZĄDKU  
I CZYSTOŚCI W GMINIE 

 
Tym razem na sesji skupiono się na tym, jakie 

mieszkańcy gminy mają obowiązki w związku  
z utrzymaniem czystości na swoich podwórkach. 
Okazuje się, Ŝe to czy jesteśmy bałaganiarzami czy 
nie, wcale nie jest naszą prywatną sprawą.  
W pewnym zakresie prawo kontroluje porządek  
na naszych posesjach. Ustawa z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, wyznacza pewne zasady odnośnie 
utrzymania ładu na posesjach, a Wójtowi daje prawo 
do jego egzekwowania. KaŜdy właściciel 
nieruchomości ma obowiązek posiadania pojemnika 
na odpady  
oraz musi posiadać umowę na odbiór tych odpadów 
z firmą do tego uprawnioną.  

Mieszkańcy są równieŜ zobowiązani  
do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
a w przypadku jej braku - do wyposaŜenia w szczelny 
zbiornik odpadów płynnych, który naleŜy 
systematycznie opróŜniać. Rachunki i umowy  
za wywóz nieczystości powinny być przechowywane 
przez okres 1 roku, gdyŜ w przypadku kontroli naleŜy 
przedłoŜyć je na Ŝądanie pracowników 
upowaŜnionych przez Wójta gminy. Co jakiś czas na 
terenie naszej gminy prowadzone są kontrole 
wywozu nieczystości stałych i płynnych w obecności 
pracownika Urzędu Gminy, Policji oraz pracownika 
Zakładu Usług Komunalnych. Co roku 
przeprowadzane są równieŜ wizje w terenie  
w stosunku do działek mocno zachwaszczonych,  
po których właściciele zostają zobowiązani  
do uporządkowania działek.  
 

„ŚWIADECTWO” WÓJTA 
 

W grudniu 2007 roku Rada Gminy Tworóg 
uchwałą nr XX/196/2007 wyraziła zgodę na podjęcie 
przez Wójta Gminy Tworóg nauki na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na 
kierunku Zarządzanie instytucjami państwowymi  
i samorządowymi. Zawarta umowa określa,  
Ŝe Wójtowi przysługuje prawo do wykorzystania  
28 dni urlopu szkoleniowego oraz prawo  
do korzystania z samochodu słuŜbowego w celu 
dojazdu na zajęcia. Koszty związane z opłatą 
czesnego za studia wójt musi ponosić sam.  

Zakończył się drugi semestr studiów, więc 
postanowiliśmy zajrzeć do wójtowskiego indeksu. 
Nasz student zaliczył sesję w pierwszym podejściu 
ze średnią 4,4. Przystąpił do 3 egzaminów i otrzymał 
21 zaliczeń. Do tej pory Wójt nie skorzystał  
z przysługującego mu urlopu szkoleniowego.  

TWG SESJA 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

KOSZYKÓWKA W TWOROGU 
 

Koszykówka w ostatnich latach stała się 
dyscypliną sportową cieszącą się duŜym 
zainteresowaniem. I choć piłka noŜna i miejscowy 
klub piłkarski wiodą prym to „basket” zasługuje 
na zaszczytne drugie miejsce. 
 

W Tworogu nie istnieje obecnie Ŝaden klub 
koszykarski. Kilka lat temu załoŜono sekcję 
koszykówki w „Sparcie” Tworóg, jednak z powodów 
finansowych po krótkim czasie jej istnienia została 
rozwiązana. 
 

Społeczność koszykarską w Tworogu tworzy 
grupa kilkunastu osób, miłośników tego sportu.  
Są wśród nich takŜe osoby spoza naszej 
miejscowości. Nie jest to jednak Ŝadne oficjalne 
stowarzyszenie. Osoby te łączy wspólna pasja do tej 
gry, jest to takŜe sposób spędzania wolnego czasu  
w takim okresie jakim są wakacje.  
 

Spotkania zawodników odbywają się przez cały 
rok. W zimie wynajmowana jest sala gimnastyczna w 
Brynku gdzie za przystępną cenę moŜna spotkać się 
i spędzić atrakcyjnie czas, uprawiając ulubiony sport, 
kiedy aura na zewnątrz  
to uniemoŜliwia. W okresie od wiosny do jesieni 
lokalni zawodnicy grają na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Tworogu. Odbywa się to jednak 
nieregularnie poniewaŜ grę trzeba pogodzić zarówno 
z obowiązkami szkolnymi, jak i zawodowymi.  
 

Przedział wiekowy w tej grupie jest spory,  
co jednak korzystnie wpływa na młodszych graczy, 
którzy uczą się bardzo wiele od swych starszych 
kolegów.  
 

Nasi zawodnicy osiągają bardzo dobre wyniki  
na turniejach organizowanych na terenie całego 
Śląska, gdzie często przychodzi im grać  
z zawodnikami trenującymi na co dzień w klubach. 
Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe mamy takŜe 
Ŝeńską druŜynę, która bardzo dzielnie stawia czoła 
druŜynom męskim, osiągając przy tym dobre wyniki.  
 

Determinacja jaką wykazują nasi zawodnicy w 
grze, jest godna pochwały. Nie zniechęca ich 
konieczność pokonywania sporych odległości  
i ponoszenia kosztów zawiązanych z zawodami.  
 

Na przyszłość pozostaje Ŝyczyć im kolejnych 
sukcesów, wytrwałości w dąŜeniu do wyznaczonych 
celów a takŜe czerpania dalszej przyjemności z tego 
co robią. 
 

KaŜdy kto podziela tę pasję moŜe przyjść  
na boisko przy SP w Tworogu i dołączyć do tej grupy, 
najwaŜniejsze to mieć duŜo dobrych chęci do gry  
i odrobinę wolnego czasu. Spotkania odbywają się 
nieregularnie, w okresie letnim są takŜe uzaleŜnione 
od warunków atmosferycznych, dlatego niemoŜliwe 
jest określenie ich dokładnych dat.  

 
Najprostszym sposobem jest przybycie i 

zorientowanie się w sytuacji. Chętni do przyjścia 
powinni pamiętać o tym, Ŝe sport to przede 
wszystkim dobra zabawa. 

 
Mateusz Kościelny 

 

ZAPŁAĆ RACHUNEK W KASIE 
NASZEGO SKLEPU 

 
„GS” Sklep OgólnospoŜywczy nr 2 w Tworogu 
 
U NAS ZAPŁACISZ SWOJE RACHUNKI ZA: 
• prąd 
• gaz 
• telefon 
• telewizję 
• raty i ubezpieczenia 
• bilety lotnicze 
• inne  

 
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO 

WPŁATY. 
ZAPRASZAMY!!! 

 

R             E             K             L             A             M             A 

Foto. Kosz - cel wszystkich zawodników. 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

WAKACJE Z ROWEREM: 
POZNAJ KRYWAŁD 
 
Trasa: Tworóg → Brusiek → 
Krywałd → Piłka → Kokotek 
  

Pewnie wielu z Was wie gdzie leŜy, a raczej leŜał 
Krywałd. Niegdyś była to mała osada w lesie 
pomiędzy Bruśkiem a Kokotkiem, jej mieszkańcy 
zajmowali się pracami leśnymi. Teraz zostały po niej 
tylko gruzy. Ostatni mieszkaniec opuścił osadę w 
1995 roku. Do niedawna stał tam samotny budynek, 
lecz juŜ rok temu został całkowicie “rozebrany”. KrzyŜ  
na zakręcie i walające się wszędzie cegły znaczą 
miejsce dawnej osady.  
 

Proponowana trasa rowerowa rozpoczyna się  
w Tworogu, skąd naleŜy się kierować w stronę 
Koszęcina. Po drodze mijamy Brusiek, gdzie 
moŜemy zwiedzić zabytkowy drewniany kościółek. 
JeŜeli jednak nie chcemy oglądać tego zabytku  
i zaleŜy nam tylko na samej trasie, to kierujemy się 
dalej drogą asfaltową. Za mostem nad Małą Panwią 
skręcamy w lewo i wjeŜdŜamy w las. Pierwszy raz do 
Krywałdu udało mi się trafić dlatego,  
Ŝe obserwowałem porośnięte mchem słupy 
elektryczne, które niegdyś dostarczały osadzie prąd. 
W końcu dojeŜdŜamy do skrzyŜowania, na którym 
trzeba skręcić w lewo. W ten sposób docieramy  
do miejsca dawnej osady. 

Trzymając się lewej strony zbiornika dojedziemy 
do wsi Piłka. Sama wieś znajduje się całkowicie  
w lesie, nawet zabudowania nieustannie przeplatają 
się z lasem, ale moŜecie być pewni, Ŝe to nadal jest 
Piłka. Osobiście mogę zarekomendować wspaniałe 
miejsce do odpoczynku, jakim jest popularnie 
nazywana “Knajpa u Celiny”. MoŜna tam kupić colę, 
lody jak i coś ciepłego do zjedzenia. 
 

Jadąc dalej w kierunku Kokotka po lewej stronie 
będziemy mijać teren Związku Harcerstwa Polskiego, 
na którym odbywają się turnusy kolonijne dla dzieci. 
Sam Kokotek równieŜ jest bardzo ładny. Znajduje się 
tam Hotel Silesiana, a przy nim plaŜa z jeziorkiem, 
którego w sezonie strzeŜe ratownik. MoŜemy tam 
popływać kajakiem i rowerkiem wodnym. 
 

Gdy juŜ skorzystamy z wszystkich dobrodziejstw 
moŜemy spokojnie wracać do domu. DojeŜdŜając  
do głównej drogi naleŜy skręcić w lewo i kierować się 
w stronę Tworoga. 
 

Trasa nie naleŜy do najkrótszych, ale 
zapewniam, Ŝe warto się trochę zmęczyć, Ŝeby 
poznać i zwiedzić naszą okolicę. 
 

PRACA NA WAKACJE? 
Szukasz pracy na wakacje i masz ukończone 

16 lat? Sprawdź Nasze oferty. 
MłodzieŜowe Biuro Pracy w Tarnowskich Górach 
zaprasza! 
  
Zajmujemy się: 
• pośrednictwem pracy 
• krótkoterminowym i stałym zatrudnieniem 

uczniów szkół ponad gimazjalnych i studentów 
• gromadzeniem ofert pracy stałej  

i krótkoterminowej 
 
Tarnowskie Góry,  ul.Towarowa 1,   
Tel. (032) 7683439 

Foto. Nie zabrakło malowniczego krajobrazu. 

Foto. Warto zatrzymać się na chwilę dla relaksu. 

Kiedy znudzi się nam widok ruin moŜemy wrócić 
do skrzyŜowania i kierować się prosto. Dojedziemy 
do Rezerwatu Ptaków Mikuliny - bardzo 
malowniczego miejsca z jeziorkiem i zadaszeniem 
dla turystów. 
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KURIER 
TWG 

...VON ROSENTHALOWIE 
 
W kaŜdej publikacji Brynek jest kojarzony  

z Donnersmarckami, ich pałacem i ogrodem 
botanicznym. Tymczasem ziemią władali takŜe 
inni zasłuŜeni właściciele. 
  

Jednym z nich od 1814 roku był  „Justizrat” 
(radca sądowy), śyd – Friedrich Hetzko.  W 1823r. 
sprzedał swoje dobra mieszczaninowi równieŜ 
Ŝydowskiego pochodzenia – Bernhardowi Rosenthal. 
W księgach archiwalnych  jest zapisane, Ŝe był on: 
„der Rittergutsbesitzer  und Landesälteste”,  
czyli właściciel  dóbr rycerskich i starszy ziemski. 
 

Rosenthal przybył do Brynka z rejonu Wrocławia. 
Jego Ŝoną została Friederika z domu Plethner. 
Pierwszy odnaleziony w tworogowskich księgach 
parafialnych zapis o Rosenthalu, autorstwa  
ks. Eduarda Franka (proboszcza w latach  1851 - 62) 
informuje: „.... nastała konieczność zmiany krzyŜa  
na cmentarzu w Tworogu. Stary krzyŜ z powodu 
wieku groził juŜ obaleniem. Kościół miał wówczas 
wielkie wydatki i nie stać go było na zakup materiału. 
Zwrócono się do patrona kościoła, aby podarował na 
ten  cel drzewo. Prośba została odrzucona. Wówczas 
dziedzic Brynka Bernhard Rosenthal z własnej woli 
nakazał wyszukać odpowiedni zdrowy pień  
i podarował go kościołowi na nowy krzyŜ cmentarny.” 
Z tego wynika, iŜ był człowiekiem wraŜliwym.  
 

W 1863r. właścicielem został jego syn – Otto von 
Rosenthal urodzony 03.05.1823r. w Brynku. Data ta 
jest dowodem, Ŝe Rosenthalowie  kupili Brynek  
w 1823 roku, lub trochę wcześniej, a nie w 1825 jak 
sugerują niektóre źródła. Nowy właściciel oŜenił się  
z Nathalie z domu Witkowski i równieŜ nosił tytuł: „der 
Rittergutsbesitzer  und Ladesälterste”. 
 

Od 17.12.1888r. włości przejmuje kolejny 
potomek – dr Hugo von Rosenthal  ur. w 1852r. w Alt  
Schliesa Kr. Breslau (Stary Sleszów pow. Wrocław). 
Jego Ŝoną została Sophie z d. von Backelmann. 
07.04.1899 r. ziemię przejęła ich córka Barbara.  
 

Notatki te sporządził „Hauptlehrer”, dyr. szkoły  
w Brynku Robert Hübner. Drugi odnaleziony zapis  
o Rosenthalach występuje w statucie straŜy poŜarnej. 
 

Na podstawie paragrafu 139 z 01.08.1883r. 
powoływano „związki sikawkowe” o nazwie 
„Spritzenverband”. Zachował się statut z dn. 
18.02.1888r. gdzie są podpisani organizatorzy tego 
przedsięwzięcia z poszczególnych gmin, klucza 
ziemskiego Brynek.  
 

W imieniu Brynka podpisali się: Pradella   
i (podpis nieczytelny); Połomii: Kaschuba, Przibylla 
i Pankalla; Hanuska: Bien, Halamba i Lyschik. 
Całość podpisał w dniu 31.03.1888r. „für die 
Gutsvorstände” (za zarząd dóbr) Otto von 
Rosenthal.  
 

W działalności „Spritzenverbandu”  miał teŜ 
skromny udział  mój pradziadek – 
„Feinschmiedmeister” (mistrz kowalstwa 
artystycznego) Andreas Sgodzay, który na co dzień 
pracował we własnej kuźni i dla Rosenthalów.  
Do dzisiaj zachował się rachunek wystawiony przez 
straŜ poŜarną za usługę wykonaną przez kowala  
A. Sgodzaya. Dostał on zlecenie na okucie 
obręczami przednich kół z konnego wozu bojowego 
i polutowania zbiornika na wodę. Za tą usługę 
zarobił  5 Th. Czy było to duŜo? Dla przykładu  
w tych czasach słuŜąca zarabiała w ciągu miesiąca  
2 Th., a maszynista lokomotywy 16 Th.  

 
Co ciekawe zarobione pieniądze wypłaciła 

policja „Die Polizei Verwaltung  geg. Drabyck”. 
 

Z czasów świetności  von Rosenthalów 
zachował się do dzisiaj  budynek z 1829r. 
zamieszkały obecnie przez nauczycieli i był 
wybudowany pałac, który został zaprojektowany 
przez Karla Johanna Bogislawa Lüdecke  
z Wrocławia w 1871 roku.  

 
W 1904 roku Brynek został kupiony przez 

„Grossgrundbesitzer” (właściciela  duŜej połaci 
ziemi) - Grafa Hugo II Henckel von Donnersmarcka  
urodzonego w Siemianowitz Kr. Kattowitz   
(w Siemianowicach  pow. Katowice) dn. 
31.07.1832r. 
 

Nowy właściciel poślubił Wandę, z domu  
Gräfin Gaschin von und zu Rosenberg. W tym 
czasie pałac został całkowicie przebudowany w 
stylu eklektycznym. Architektem był  Karl Grosser  
z Wrocławia, który znał się z juŜ nieŜyjącym Karlem 
Lüdecke. Obaj byli absolwentami berlińskiej 
Akademii Budowlanej. 
 

Hrabia Hugo II nie cieszył się zbyt długo 
przebudowanym pałacem, zmarł 02.04.1908r.  
o godz. 12,15 po południu w Brynku.  
 

Jego prywatnym lekarzem rodzinnym, który 
czuwał nad jego zdrowiem był “der Sanitätsrat 
Doctor mediciane  ... aus Polnisch - Krawarn” 
(radca sanitarny dr med. ... z Polskich Krowiarek), 
Albert Sigel. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

KULTURALNIE 
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GLINIANE HOBBY 
 

BoŜena Wolwowicz jest mieszkanką Nowej 
Wsi Tworoskiej. Od lat zajmuje się wyrobem 
ceramiki, glinianych korali i rzeźbą. Część jej prac 
pokazano na pierwszej w naszej gminie wystawie 
rękodzieła w „Szpitolu”, a ostatnio, podczas 
„Wakacji z GOK-iem” artystka uczyła dzieci 
glinianej sztuki.    
 

Gliniane hobby, jak przyznaje sama artystka,  
to nie jest prostą sprawa. Wymaga poświęcenia 
uwagi i czasu. Taka pasja właściwie w całości 
pochłania i bardzo szybko staje się sposobem  
na Ŝycie.  

W ramach wakacyjnych zajęć z GOK-iem pani 
BoŜena przybliŜyła dzieciom sztukę lepienia z gliny. 
W trakcie warsztatów dzieci przekonały się, Ŝe prócz 
pomysłu trzeba teŜ mieć silne dłonie. KaŜdy  
z uczestników otrzymał kawałek twardej gliny, który 
naleŜało wygnieść. Pani BoŜena doglądała pracy, 
pomagała i  opowiadała o glinie. Ulepienie ciekawego 
kształtu, naczynia lub figurki okazało się niełatwym 
zadaniem, ale dzieci świetnie sobie poradziły i przy 
tym dobrze się bawiły. Powstały prawdziwe 
arcydzieła: gliniany samochód, baranki, misy, kufle  
i wizerunki przypominające czaszki.    
 

Lepili wszyscy, zarówno dzieci i ich opiekunowie, 
gliniane hobby wciąga i to na dobre! 
 

TRADYCJI CIĄG DALSZY 
 

Od 1993 roku władze gminy zapraszają 
najlepszych uczniów na spotkanie w Urzędzie 
Gminy. W tym roku wyróŜnionych zostało 
dziewiętnastu absolwentów gimnazjum, którzy 
uzyskali średnią ocen 4,75.  
 

17 czerwca miała miejsce kontynuacja tradycji. 
Jak co roku, w miłej i przyjaznej atmosferze najlepsi 
uczniowie otrzymali dyplomy, zostali nagrodzeni, 
odwiedzili Salę Ślubów i gabinet wójta. Spotkaniu 
towarzyszył poczęstunek i dyskusja młodzieŜy  
z władzami. Absolwenci podzielili się planami  
na przyszłość i propozycjami udoskonalenia gminy.  
 

Z dziewiętnastu zaproszonych najlepszym został 
Dawid Sobczyk (Brynek), który uzyskał średnią 5,69. 
Na drugim miejscu znalazła się Karolina Cuber 
(Boruszowice) z wynikiem 5,56, a tuŜ za nią Hanna 
Opara (Hanusek) ze średnią 5,50. 
 

Pomysłodawcą corocznych spotkań jest obecna 
Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek, 
ówczesny wójt, Teodor Dramski oraz sekretarz, 
Maria Wójcik. Według dokumentacji archiwalnej 
pierwsze spotkanie odbyło się 31 maja 1993r.  
z okazji Dnia Dziecka.  

 
Od 1996r. sporządza się dokumentację 

fotograficzną, która znajduje się  
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych i jest 
udostępniana na Ŝyczenie zainteresowanych. 

 
NAGRODZENI ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH  
W 1993 ROKU:  
 

Aleksandra Lesz, Anna Usarek, Tadeusz Klasek, 
Katarzyna Brajlich, Joanna Staś, Danuta Zuber, 
Sylwia Pustelnik, Katarzyna Kocimska, BoŜena 
Dramska, Krzysztof NiŜewski, Beata Pawlica, Joanna 
Kaleta, Ewa Konfederak, Damian Skrabania, Justyna 
Strach, Sylwia Sikora, Iwona Wizor, Joanna 
Kaszuba.  

 

Pani BoŜena z wykształcenia nie jest związana 
ze sztuką, jest dietetykiem. Najwyraźniej jednak 
artystyczne zamiłowania wygrały. Dziś w jej domu 
stoją setki glinianych aniołków, mnóstwo naczyń 
wykonanych z gliny i barwne korale. Zawód porzuciła 
na rzecz działalności artystycznej.  
 

Foto. Dzieci z uwagą słuchają wskazówek pani BoŜeny. 

Foto. Z rąk dzieci powstały prawdziwe arcydzieła. 
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NAGRODZENI ABSOLWENCI GIMNAZJUM  
W 2008 ROKU: 
 

Dawid Sobczyk, Karolina Cuber, Hanna Opara, 
Sandra Caban, Beata Ziaja, Gwiazdowska Ewa, 
Katarzyna Kupka, Maciej Horodecki, Agnieszka Moc, 
Agnieszka Zamora, Patrycja Dziambor, Dominika 
Pradelok, Iwona śelasko, Maciej Staś, Zbigniew 
NiŜewski, Patrycja Ziaja, Mateusz Kurek, Patrycja 
Szolc.   
 

DZIEŃ MATKI DLA 
EMERYTÓW I RENCISTÓW 
GMINY TWORÓG  
 

Dnia 5.06.2008r w Remizie Ochotniczej StraŜy  
w Tworogu odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Matki, którą przygotowały starszaki  z Gminnego 
Przedszkola w Tworogu pod kierunkiem pani Danuty 
Gaida. Dzieci przedstawiły program artystyczny,  
w którym wykorzystane metody pracy twórczej: 
K.Orffa, Dennisona, E.J.Dalcroze’a.. Powitanie gości 
piosenkami i wierszami związanymi z tematyką 
święta Mamy, oddały w pełni charakter tego 
wspaniałego święta.  
 

 

 

 

Foto.Występowały takŜe dzieci z przedszkola. 

Stworzyli tym wspólną więź z ludźmi naszego 
środowiska, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali 
się na temat tego występu dzieci  
z przedszkola. 

                                                                                     
Opisała i podglądała Teresa Adamczyk 

 

A JEDNAK MISTER? 
 

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze 
TWG Kuriera, prezentujemy najbardziej 
uśmiechnięte buzie naszych dzieci. Na początku 
czerwca w GOK-u odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Imprezie towarzyszył nasz fotoreporter, 
ku którego zdziwieniu najszerzej uśmiechali się 
chłopcy! 

  

Włączenie do uroczystości muzyki klasycznej 
Hendla i przedstawienie w formie inscenizacji 
rytmicznej oraz tańca było wspaniałym 
przedstawieniem, które wzbudziło zachwyt wśród 
zgromadzonych gości. Dzieci miały moŜliwość 
spotkania się z ludźmi naszego regionu, aby pokazać 
swoje zdolności i umiejętności muzyczne, taneczne  
i teatralne.  
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WAKACJE Z GOK-IEM 
 

Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował dla dzieci z naszej gminy dwa 
tygodnie wspólnych zabaw i wycieczek. PoniŜej 
prezentujemy krótki fotoreportaŜ z wydarzeń! 

GOK INFORMUJE 
KaŜdego dnia, prócz czwartków, wszystkie dzieci 
mogę przychodzić do GOK-u i od godz. 12 
korzystać z Internetu, gier planszowych  
i komputerowych. Zapraszamy! 
 

Foto. Wycieczka do Dinoparku w Krasiejowie... 

Foto. ...oraz zabawa w archeologów. 

Foto. Nie obyło się  bez zabaw nad zalewem „Brzeźnica”. 

Foto. Małych traperów nie zmęczył nawet górski spacer  
po Ustroniu.  

Foto. W Leśnym Parku Niespodzianek moŜna było nie tylko 
spotkać, ale i nakarmić sarny i jelenie. 

Foto. Terapia relaksacyjna, czyli kto dłuŜej wytrzyma nie 
ruszając się. 
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NOWA WIEŚ GOŚCINNA-  
NOWA WIEŚ BABSKA 
 

Czyli o spotkaniu na wysokim szczeblu  
i na wysokich obcasach… 
 

W sobotę 21 czerwca w domu wielofunkcyjnym  
w Nowej Wsi odbyło się spotkanie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi z członkiniami podobnych kół 
z gminy Goleszów. Gmina ta znajduje się na Pogórzu 
Cieszyńskim. Jej południowa granica stanowi polską 
granicę z Czechami. 

 
Na 45 gości  z Kozakowic, BaŜanowic, 

Godziszowa i Dzięgielowa czekały z niecierpliwością 
panie z Nowej Wsi oraz „mini orkiestra”, składająca 
się z nowowiejskich muzykantów. Nasze gospodynie 
podjęły swoje koleŜanki śląskim obiadem oraz 
przepysznymi wypiekami. Przewodnicząca KGW  
z Nowej Wsi, pani Danuta Elwart powitała gości  
i przedstawiła pokrótce historię powstania Koła oraz 
historię budowy świetlicy. Pani Małgorzata Pysik 
opowiedziała przybyłym jak powstało i jak działało 
pierwsze nowowiejskie Koło Gospodyń jeszcze  
w latach 70’ i 80’. 

 
Następnie Panie skupiły się na wymianie 

doświadczeń. Okazało się, Ŝe Gospodynie  
ze wszystkich przybyłych kół w podobny sposób 
zbierają pieniądze na swoją działalność: sprzedając 
swoje wypieki oraz rękodzieła na festynach  
i kiermaszach. Organizują równieŜ imprezy 
okolicznościowe. Gościom bardzo spodobała się 
organizowana przez nasze gospodynie karnawałowa 
impreza „babski comber”. MoŜliwe, Ŝe i u nich 
przyjmie się taki zwyczaj. Z rozmów na temat tradycji 
kulinarnych szybko wypłynął wniosek: kuchnia  
z okolic Goleszowa znacznie róŜni się od naszej  
np. dla naszych gospodyń „murzynek” to słodkie 
kakaowe ciasto. A w Kozakowiach czy Dzięgielowie 
„murzynek”  to ciasto z mięsem. Nasze tereny 
znajdowały się pod zaborem austriackim i dlatego 
nasza kuchnia jest bardzo podobna do kuchni 
austriackiej, tłumaczy członkini KGW z Kozakowic. 
 

DuŜym problemem dla członkiń Kół z gminy 
Goleszów jest mała ilość młodych mieszkańców 
gminy, a takŜe mała liczba młodych członkiń kół.  
Za to w swojej działalności mogą liczyć na pomoc  
i współpracę Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Dzięki 
takiej współpracy przy remizie w Kozakowicach 
powstał niedawno plac zabaw. Tamtejsze KGW wraz 
z OSP opracowało wniosek „Od juniora do seniora” 
na który pozyskali pieniądze z zagranicznej fundacji  
i powstał bezpieczny plac zabaw, a takŜe miejsce  
na organizowanie festynów.  
 
Biesiadowaniu towarzyszył wspólny śpiew. Przybyli 
goście okazali się wyśmienitymi śpiewakami. 
 

 

Pani Anna Czudek, przewodnicząca KGW  
z Kozakowic nie kryła wzruszenia. Nie 
spodziewałyśmy się takiego przyjęcia, mówi Pani 
Ania i dodaje: trudno będzie się nam zrewanŜować.  
A okazja do rewanŜu nastąpi niebawem, gdyŜ Panie 
z Nowej Wsi zostały zaproszone na rewizytę.  
 

A skąd w ogóle inicjatywa takiej „babskiej 
wymiany”? Pomysł przyniosło po prostu Ŝycie. Sołtys 
Nowej Wsi pani Regina Mika poznała panią Annę 
Czudek przy pracy. Gotowałyśmy razem na weselu w 
Ustroniu opowiada pani Regina. Obie panie 
zadecydowały, Ŝe nie moŜna zaprzepaścić tej 
znajomości, a przede wszystkim szansy spotkania  
i wymiany doświadczeń. Bo o to w gruncie rzeczy 
chodzi, by być ciekawym świata, poznawać to co 
inne i uczyć się tego co nowe. To gwarancja pogody 
ducha i niezbędnej energii, których naszym 
gospodyniom nie brakuje.  

FESTYN POD LIPĄ! 
19 lipca w Kotach odbędzie się tradycyjny 

festyn rodzinny. Zabawa zaczyna się o godz. 
14,30 grami i konkursami dla dzieci (nie zabraknie 
nagród!); kolejnym punktem programu jest pokaz 
karate; o godz. 17 – występ  kabaretu „Trzy 
ofiary drogi do Europy”, czyli biesiada z Rodziną 
Fandzołów; o 19 – koncert orkiestry dętej,  
a wieczorem zabawa taneczna.  

 
Wszystkich mieszkańców gminy  

serdecznie zapraszamy! 
 

Foto. Biesiada gospodyń. 
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KSIĄśKA: „Achaja” - Andrzej Ziemiański 
 

Achaja to trylogia złoŜona z trzech ponad 300-stu stronicowych tomów. 
Opowiada ona o dziejach księŜniczki Achaji, która została bezprawnie wyrzucona 
z pałacu i sama toruje sobie drogę do władzy. Całość dzieje się w wymyślonym, 
średniowiecznym świecie. Pomimo, Ŝe specjaliści określili gatunek ksiąŜki jako 
fantasy, to bardzo mało w niej elementów czysto fantastycznych.  

KsiąŜka dla ludzi w kaŜdym przedziale wiekowym! Szybka akcja i barwne 
postacie bohaterów sprawiają, Ŝe czyta się ją bardzo dobrze.  
Polecamy! 
 
Wydawnictwo: Fabryka Słów 
Cena: około 30 złotych ( w zaleŜności od tomu) 
 

MUZYKA: „LI-PA-LI” – Tomek Lipa Lipnicki 
 

Jest to jedna z tych płyt, które wiąŜą się z wielkim przełomem w Ŝyciu 
artysty. I tak właśnie było tym razem. Lipa po ostatecznym rozwiązaniu 
zespołu Illusion w 1999 roku i wypadku samochodowym postanowił 
nagrać solową płytę. Album ten moŜe trochę zaszokował, ale udowodnił 
wielkość tego artysty. KrąŜek zatytułowana Li-Pa-Li odbiegał muzycznie 
od poprzednich dokonań Tomka. CięŜkie gitarowe brzmienie zostało 
zastąpione klimatycznymi, transowymi, lekko psychodelicznymi 
dźwiękami. Dzieło to było zdecydowanie autorskim projektem Lipnickiego 
- zarówno jeśli chodzi o muzykę jak i teksty.  
 

FILM: „Horton Słyszy Ktosia” 
 

Film animowany, stworzony przez twórców „Epoki lodowcowej”, przedstawia 
perypetie Ŝyciowe mieszkańców magicznej dŜungli, w której nie mogło zabraknąć 
odmieńca. To na nim stado zawsze mogło wyładować swoją złość i frustrację. 
Odmieniec zupełnie przypadkiem stał się niekwestionowanym bohaterem całej 
historii. Tytułowy Horton to słoń – nieco zwalisty i nieporadny, jednocześnie 
bardzo dobroduszny, staje przed filozoficznym wręcz pytaniem – czy jesteśmy 
sami na tym świecie? Czy moŜe istnieją inne światy, których na pierwszy rzut oka 
nie sposób zauwaŜyć? 

Przyczyną tych dywagacji staje się pyłek, a dokładniej wydobywający się  
z niego cieniutki pisk. Początkowo zdezorientowany, Horton przekonuje się,  
Ŝe istnieje tam Ŝycie – osobny świat i miasto Ktosiowo z sympatycznym 
burmistrzem na czele, z którym to podejmuje próbę nawiązania kontaktu. Z ich 
dialogu wnioskuje, Ŝe ów mikroświat znajduje się w niebezpieczeństwie. 
Postanawia więc go uratować, lecz próba przekonania przyjaciół do swoich racji 
kończy się dla słonia niezrozumieniem i wyłączeniem ze stada…  
 Dalsze perypetie przedstawiają się równie interesująco i będą na pewno świetną rozrywką dla całej rodziny. 

Akcenty odnoszące się do takich prądów umysłowych jak utopia czy wolność jednostki w społeczeństwie, 
tradycyjna narracja oraz tony świetnego humoru spodobają się zwłaszcza najmłodszym widzom. Uniwersalne 
przedstawienie tematu dobra i zła tworzy z tego filmu równieŜ doskonały pakiet edukacyjny, z czego rodzice  
z pewnością się ucieszą. 

Trasa promująca to wydawnictwo odbywała się w małych klubach o bardzo kameralnej atmosferze,  
co świetnie oddawało klimat jaki panuje na tej płycie. Po krótkim epizodzie w Acid Drinkers Tomek Lipnicki 
załoŜył zespół o nazwie Lipali wracając do cięŜkich rockowych brzmień. Jednak jego solowa płyta jest warta 
polecenia osobom, które lubią przełamywanie barier w muzyce. Jest ona dla ludzi, którym podobają się artyści 
nie bojący się zrywać z etykietami jakie zostały im przyszyte. Po za tym jest to płyta refleksyjna, melodyjna,  
przy której moŜna się naprawdę odpręŜyć i zrelaksować. 
 

TWG KURIER POLECA! 
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GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO – POśARNICZE 
 

Dnia 28.06.2008 roku na boisku sportowym  
w Świniowicach uwagę mieszkańców przyciągnęły 
zawody straŜackie. W zawodach udział wzięły 
Ochotnicze StraŜe PoŜarne z dwóch gmin: gminy 
Tworóg i Krupski Młyn. DruŜyny otrzymały 
następujące numery startowe. OSP Wojska – nr 1, 
OSP Boruszowice – nr 2, OSP Koty – nr 3, OSP 
Krupski Młyn – nr 4, OSP Potępa – nr 5, OSP 
Tworóg – nr 6, OSP Świniowice – nr 7, OSP Połomia 
– nr 8.  
 

Ćwiczenia bojowe – polegają na przygotowaniu 
motopompy i jej podzespołów do pokazowego 
gaszenia ćwiczebnych celów. O ile poprzednia 
dyscyplina wymaga głównie ogromnej sprawności 
fizycznej, o tyle w tej dyscyplinie przydatne jest 
równieŜ doświadczenie uczestników.  
 

Obydwie dyscypliny są bardzo rygorystycznie 
oceniane. Komisja sędziowska z OSP Nakło Śląskie  
wraz  z sędzią głównym st. kpt. mgr Piotrem Pichurą 
wnikliwie przyglądali się poczynaniom straŜaków. 
 

Dla zwycięzców zawodów były przygotowane 
puchary i pamiątkowe dyplomy. Od wielu lat liderem  
i wielokrotnym tryumfatorem jest OSP z Potępy.  
W tym roku potwierdzili swoją silną pozycje odnosząc 
po raz kolejny zwycięstwo. Dla wszystkich 
uczestników przygotowane były talony Ŝywnościowe. 
Dla młodszych napoje a dla pełnoletnich chłodne 
piwo, które gasiło pragnienie i pozwalało się 
odpręŜyć po wyczerpujących zawodach.  
 

Zawody potwierdziły wspaniałe przygotowanie 
fizyczne i praktyczne uczestników. Mając tak 
wyszkolonych straŜaków w naszej gminie i poza jej 
granicami moŜemy być pewni, Ŝe gdy staną przed 
prawdziwym ogniem uporają się z nim bez 
problemów. Za pomoc i zebranie materiałów 
podziękowania naleŜą się Krzysztofowi Kandzi oraz 
Pawłowi Potempa. 

Damian Potempa 
 

NASZA GMINA A PROGRAMY 
OŚWIATOWE 

 
Z informacji przekazanych przez dyrektorkę 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, panią 
Teresę Gansiniec wynika, Ŝe nasze szkoły chętnie 
korzystają z róŜnych programów oświatowych. Dzięki 
tym programom pozyskiwane są pieniądze na 
dodatkowe zajęcia, wyjazdy i przedsięwzięcia, które 
pozwalają dzieciom rozwijać ich zainteresowania.  
W marcu bieŜącego roku zakończył się program 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla Ŝycia”.  
W programie udział wzięły SP Boruszowice, SP 
Tworóg, SP Wojska oraz Gimnazjum w Brynku. 
Dotacja na realizację projektu wynosiła 117 022 zł.  
 

W styczniu 2009 roku rozpocznie się II edycja 
programu, która trwać będzie do czerwca 2010 roku. 
Nasze szkoły w ramach działania „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic  
w jakości usług edukacyjnych” wystąpiły o dotację  
w wysokości 355 169 zł. 
 

Foto. StraŜacy potwierdzali świetne  
przygotowanie do zawodów.. 

Data czerwcowa nie była przypadkowa. JuŜ  
od paru lat zawody te odbywają się pod koniec 
miesiąca czerwca i cieszą się bardzo duŜym 
zainteresowaniems. 
 

Przedział wiekowy tegorocznych uczestników był 
bardzo zróŜnicowany; brali w nim udział zarówno 
druhowie i druhny w wieku od 12 do 16 lat oraz grupy 
kobiet i męŜczyzn powyŜej 16 roku Ŝycia.   
 

Zawody polegały na rozegraniu dwóch 
rozbudowanych dyscyplin: 
 
Sztafeta – dyscyplina polegająca na biegu  
z przeszkodami i przekazywaniu „prądownicy” 
(końcówki węŜa straŜackiego). Podczas tego biegu 
uczestnicy są umundurowani (strój zaleŜy od grupy 
wiekowej) i kaŜdy z uczestników sztafety musi 
pokonać inną przeszkodę. 
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ŚWIETLNA INWESTYCJA 
Rozpoczęto akcję wymiany opraw 

oświetleniowych na terenie całej Gminy Tworóg. 
Wymiana obejmie ponad 70% opraw. Inwestycja 
będzie opłacana z tytułu oszczędności energii. 

PRZEDSZKOLE W KOTACH- 
KROK DO PRZODU 

12 czerwca odbył się przetarg, w którym 
wyłoniono firmę, która wykona modernizacji 
przedszkola w Kotach. Koszt całej inwestycji to 620 
610,97zł.  

Czyli jeśli modernizacja Twojego systemu 
ogrzewania wynosi przykładowo 10.000 zł – Twój 
koszt wyniesie zaledwie 5.000 zł. (oczywiście jest 
to koszt przykładowy – koszt rzeczywisty jest 
wyliczany indywidualnie dla kaŜdego gospodarstwa 
domowego. 
 

Poza tym zyskujesz komfort w domu – nie 
musisz kilka razy dziennie schodzić do piwnicy, aby 
dołoŜyć do pieca – piec z automatycznym 
podajnikiem zrobi to za Ciebie. 

 
To są tylko niektóre wymierne korzyści, które 

moŜesz osiągnąć biorąc udział w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji. Nie moŜemy natomiast 
zapomnieć o korzyściach dla otoczenia. 

 
Uzyskujesz przecieŜ wraz z sąsiadami konkretny 

efekt ekologiczny poprzez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. Pobudzasz równieŜ lokalną 
gospodarkę, gdyŜ współpracujesz z firmami  
z Twojego regionu.  
Więcej informacji na temat PONE znajdziesz  
na stronie www.niskaemisja.pl 
 

Jeśli więc jesteś zainteresowany: 
- modernizacją systemu ogrzewania wraz  
z montaŜem systemów solarnych, 
- wymianą węglowego kotła centralnego ogrzewania, 
- montaŜem kotła gazowego, 
 
POBIERZ WNIOSEK I ZŁÓś GO W URZĘDZIE 
GMINY TWORÓG 
 
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości 
zadzwoń do siedziby firmy ARL AGROTUR nr tel.032 
285 70 13, 691150417 lub odwiedź Punkt Obsługi 
Klienta Tworóg ul. Zamkowa 16, czynnym  
w poniedziałek od godz. 12.30 do godz. 15.30 oraz  
w czwartek od godz. 7.30 do godz. 12.30 
 
Nie przegap niepowtarzalnej okazji, 
skorzystaj z dotacji !!! 
 

 

W styczniu 2009 roku rozpocznie się II edycja 
programu, która trwać będzie do czerwca 2010 roku. 
Nasze szkoły w ramach działania „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic  
w jakości usług edukacyjnych” wystąpiły o dotację  
w wysokości 355 169 zł. SP Tworóg moŜe się 
pochwalić udziałem w Programie Sokrates - 
Comenuis. Na realizację tego programu w roku 
szkolnym 2006/2007 SP uzyskała środki finansowe  
w wysokości 5 800 Euro. W przyszłym roku szkolnym 
kwota ta wyniesie 16 000 Euro.  

 
Warto równieŜ wspomnieć o II edycji programu 

„Śpiewająca Polska” w którym udział bierze  
SP Wojska. Na okres 4 miesięcy w roku 2007  
uzyskała środki w wysokości 2 307zł, oraz 7 620zł  
na dodatkowe zajęcia realizowane w okresie  
od marca do grudnia 2008r. 
 

Dyrektorom szkół oraz wszystkim osobom, które 
włoŜyły swoją pracę w opracowywanie wniosków 
gratulujemy sukcesów i Ŝyczymy powodzenia  
w pozyskiwaniu kolejnych dotacji. 
 

WYOBRAŹ SOBIE SYTUACJĘ, 
GDY PRZEZ 6 MIESIĘCY W 
ROKU NIE PŁACISZ ZA 
CIEPŁĄ WODĘ… 
 
Co się wtedy dzieje? Komornik? Nie – pracują 
solary! 

 
MontaŜ układu solarnego pozwala na 

zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę 
uŜytkową w okresie od marca do października, dzięki 
czemu moŜliwe jest pokrycie 50 - 60% rocznego 
zapotrzebowania na ciepłą wodę. Ponadto nie trzeba 
uŜywać kotła w okresie letnim, dzięki czemu moŜna 
znacznie zaoszczędzić na paliwie. 
 

Powiesz, Ŝe modernizacja Twojego kotła będzie 
zbyt droga i zwrot nakładów osiągniesz po kilkunastu 
latach…. OtóŜ nie, jeśli tylko weźmiesz udział  
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji. 
 

„Zadania inwestycyjne realizowane w ramach 
PONE są finansowane w formie dotacji wypłacanej 
przez Urząd Gminy. Inwestor, czyli mieszkaniec 
Gminy zakwalifikowany do udziału w Programie 
wpłaca tylko część kosztów zadania. Wysokość 
dofinansowania zaleŜy od warunków narzuconych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla Gminy 
Tworóg wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. 
Realizując zadanie inwestycyjne Inwestor wpłaca na 
konto Wykonawcy swój udział własny w zadaniu  
(np. 50%), pozostała część jest wypłacana 
bezpośrednio Wykonawcy po zakończeniu prac.” 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 
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RYK SILNIKÓW 
 

Obecnie cała Europa opętana jest wydarzeniami 
jakie rozgrywają się na boiskach Austrii i Szwajcarii. 
Dla reprezentacji Polski turniej ten skończył się juŜ  
w fazie grupowej i mecze nie wzbudzają juŜ takich 
Ŝywych emocji.  
 

Na szczęście co jakiś czas nasi rodacy sprawiają 
nam sporo niespodzianek. Tak było z Adamem 
Małyszem, który swoimi wynikami sprawił, Ŝe stał się 
juŜ legendarną postacią w skokach narciarskich. 
Teraz jednak najwyraźniej nadchodzi czas na innego 
młodego utalentowanego sportowca. Oczywiście 
mowa o Robercie Kubicy. Ten urodzony w Krakowie 
chłopak pierwsze swoje kroki w sportach motorowych 
rozpoczął od gokartów. Zaczynał jako 6 latek.  
Na jego pierwsze sukcesy nie trzeba było długo 
czekać; Robert Kubica swój pierwszy tytuł Mistrza 
Polski zdobył w wieku 10 lat. Młody kierowca okazał 
się niezwykłym talentem, ale teŜ było wiadomo –  
Ŝe jeśli nie wyjedzie za granicę to jego talent nie 
będzie się rozwijał. Tak więc jako 13 latek wyjechał 
do Włoch aby podjąć tam rywalizację. W 1998 roku 
został juniorskim Mistrzem Włoch i wicemistrzem 
Europy.  

 

Tak Robert Kubica zadebiutował w Formule 1. 
Miało to miejsce 6 sierpnia 2006 roku.  

 
Jest to osiągnięcie, które juŜ na zawsze zapisało 

go w historii polskich sporów motorowych jako 
pierwszego Polaka w Formule 1. Kolejnym 
historycznym wydarzeniem był 8 czerwca 2008 roku. 
Wtedy to Polak stanął na najwyŜszym stopniu 
podium odnosząc zwycięstwo w Grand Prix Kanady. 

 
PODSTAWOWE POJĘCIA F1 
 

Aby zrozumieć wydarzenia na torze podczas 
wyścigu Formuły 1. NaleŜy oswoić się z kilkoma 
podstawowymi pojęciami. Są one szczególnie 
przydatne osobom, które nie interesowały się 
wcześniej tym sportem. 
 
Telemetria – technika przesyłania danych 
informująca o wszystkich podzespołach w bolidzie. 
 
Skrzynka – jeden z elementów toru wyścigowego. 
Zazwyczaj kombinacja zakrętów umoŜliwiająca 
wyprzedzanie. 
 
Samochód bezpieczeństwa (safetycar) - 
samochód wyjeŜdŜający na polecenie dyrektora 
wyścigu. Ma to zazwyczaj miejsce po wypadku, kiedy 
jest potrzeba uprzątnięcia np. niebezpiecznych 
elementów z toru. Samochód bezpieczeństwa jedzie 
przed liderem wyścigu ustalając tempo jazdy.  
W czasie jego obecności na torze jest zakaz 
wyprzedzania. 
 
Pole position – pierwsze miejsce startowe, 
wywalczone podczas trzeciej części kwalifikacji. 
 
Boksy - wydzielona część toru (najczęściej wzdłuŜ 
prostej startowej) z garaŜami poszczególnych 
zespołów oraz pasem serwisowym na którym 
dokonuje się obsługi samochodów w czasie wyścigu 
(tankowania, zmiana opon, wymiana uszkodzonych 
części, drobne zmiany w ustawieniach). 
 
Paddock - przestrzeń za boksami, gdzie parkują 
cięŜarówki poszczególnych ekip. 
 
Kontrola trakcji - system zapobiegający poślizgowi 
kół przy przyspieszaniu i w zakrętach, ułatwiający 
przenoszenie ogromnej mocy samochodu F1  
na asfalt. Jest to jeden z niewielu elektronicznych 
układów wspomagających pracę kierowcy (układy 
zapobiegające blokowaniu kół przy hamowaniu – 
ABS – oraz systemy automatycznej kontroli startu są 
zakazane).  
 

Foto. Robert Kubica. 

Potem ambitny kierowca przeszedł przez szereg 
róŜnego rodzaju serii min.:  Formula A, Formula 3. 
Przełomowy okazał się jednak rok 2005 po wygranej 
World Series by Renault po serii testów został 
trzecim (testowym) kierowcą Formuły 1 w teamie 
BMW – Sauber. W przyspieszeniu kariery Kubicy 
pomógł niewątpliwie doświadczony mistrz Świata  
z 1997 roku Jacques Villeneuve. Najpierw poprzez 
wypadek samochodowy wykluczający go z wyścigów, 
a potem za sprawą odejścia z teamu BMW – Sauber 
poprzez porozumienie stron.  
 

SPORT 
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Specyfika tego sportu wymaga od kierowców 
niebywałego przygotowania zarówno fizycznego jak  
i psychicznego. Kierowca musi podołać olbrzymiej 
presji oraz w zawrotnym tempie gromadzić  
i przetwarzać róŜnego rodzaju informacje. Dzięki 
wielu treningom oraz koncentracji podczas startu 
kierowcy są w stanie utrzymać puls na poziomie 130 
uderzeń na minutę. Przy dojeździe do pierwszego 
zakrętu tętno wzrasta juŜ do 180. 

 
W takich warunkach normalny kierowca zwykłego 

samochodu mógłby stracić przytomność. Warunki 
jakie panują na torze w Monaco (ciasne, pozbawione 
poboczy  labirynty zakrętów) powodują wzrost tętna 
kierowców nawet do 210 uderzeń na minutę. 
Niemniej waŜna jest wytrzymałość kierowcy na duŜe 
temperatury jakie panują w czasie wyścigu  
w kokpicie samochodu Formuły 1 (rzędu 70°C) oraz 
pod kaskiem i kombinezonem (60°C); podczas 
gorących wyścigów kierowcy tracą do 3,5 litra płynów 
i średnio 4% wagi ciała.  

 
Bolid Formuły 1 jest przykładem niebywałego 

postępu w technice. Kierownica w bolidzie Formuły 1 
stanowi wielozadaniowe urządzenie sterujące prawie 
całym pojazdem. Znajduje się na niej ponad  
20 przycisków i pokręteł, wyświetlacz LCD, a takŜe 
manetki zmiany biegów. Jeśli podczas wyścigu 
kierowca chce pić to za pomocą jednego przycisku 
moŜe uruchomić pompkę podającą napój. System 
zwolnienie i zdjęcie kierownicy z kolumny 
kierowniczej umoŜliwia kierowcy opuszczenie bolidu 
w ciągu 5 sekund. 
 

Wartość kierownicy Formuły 1 to około 23 000 
euro. Niemniej istotnym elementem bolidu jest 
skrzynia biegów – w czasie wyścigu o Grand Prix 
Monaco kierowca zmienia biegi około 3600 razy 
(średnio co sekundę zmieniany jest bieg). Skrzynię 
biegów musi zatem być wykonana ze szczególną 

dokładnością i charakteryzować się naprawdę duŜa 
wytrzymałość Cena takiej przekładni biegów  
to bagatela około 125 000 euro. 
 

W Formule 1 regularne treningi przechodzi 
kierowca oraz osoby odpowiedzialne w trakcie 
wyścigu m.in. za szybką zmianę opon i wlew paliwa - 
pompy tłoczą paliwo do baku z maksymalną 
prędkością 12 litrów na sekundę; bolid Formuły 1 
zuŜywa około 70 litrów paliwa na 100 kilometrów. 

źródło www.allianz.pl 
 

Damian Potempa 

W obecnym sezonie postanowiono, Ŝe kierowcy  
nie mogą korzystać z tej funkcji. 
 
Koce grzewcze – koce zasilane elektrycznie; słuŜą 
do rozgrzewania opon (lub utrzymania poŜądanej 
temperatury). Jest to jedyny środek jaki przewiduje 
regulamin, który moŜe słuŜyć do rozgrzewania opon 
przed wyjazdem na tor. 
 
HANS - (ang. Head And Neck Support System) 
System ochrony głowy i karku kierowcy, składający 
się z przypinanej paskami do kasku „obroŜy”  
z włókien węglowych, przyciskanej pasami 
bezpieczeństwa do ramion kierowcy. 
 
Kara drive-through - najłagodniejszy wymiar kary  
w arsenale sędziów. Ukarany kierowca musi 
przejechać przez boksy z zachowaniem ograniczenia 
prędkości. 

TWG KURIER – SPORT 

Foto. BMW Sauber, od lewej: Robert Kubica, Nick Heidfeld. 

CIEKAWOSTKI Z FORMUŁY 1 
 

Formuła 1 to dyscyplina sportu nie tylko 
atrakcyjna pod względem wizualnym, ale równieŜ 
bardzo ciekawa od strony technicznej. 
 

Samochody Formuły 1 (bolidy) przez niektórych 
określane są rakietami na kołach. WaŜą zaledwie 
600 kg, a ich moc wynosi 900 koni mechanicznych. 
Od 0 do 100 km/h przyspieszają w 2,6 sekundy. Ich 
przyspieszenie jest jednak niczym w porównaniu  
z hamowaniem. Czas zatrzymania się z prędkości 
110 km/h do zera wynosi 2 sekundy. Przy 
hamowaniu z 200 km/h bolid F1 zatrzymuje się 
średnio na dystansie 55 metrów. Podczas mocnego 
hamowaniach z duŜych prędkości kierowcy 
poddawani są przeciąŜeniom rzędu 5G - Frank 
Dernie (inŜynier w Formule 1) mówi, Ŝe przy takim 
przeciąŜeniu wydaje się, Ŝe zaraz odpadną brwi.  
Dla porównania kierowcy w normalnym ruchu 
drogowym w zakrętach doświadczają przeciąŜeń 
rzędu 0,4G, a wartości powyŜej 0,6G oznaczają juŜ 
granicę stabilności samochodu. 

NABÓR DO „SPARTY” 
Klub "SPARTA" Tworóg ogłasza nabór 

chłopców z roczników 1990, 91, 92 i młodszych  
do druŜyny juniorów. Zgłaszać moŜna się podczas 
treningów seniorów lub juniorów oraz u Marcina 
Klisia (Hanusek) i Przemysława Brola (Tworóg). 
Serdecznie zapraszamy! 
 


