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Poniedziałek, 11 sierpnia 2008 
Nr 6, Cena 1zł Nakład kontrolowany 700 szt.

 

BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
Ul. A. Krajowej 13 

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

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 

Konkurs!!! 
Jeśli jesteś uczniem, opowiedz 
nam o swoich wakacjach. Czekają 
atrakcyjne nagrody. 

STR. 3  

TWG Prawnik 
Mówi się, Ŝe na świecie są tylko 
dwie pewne rzeczy: śmierć  
i podatki… 

STR. 5  
 
Gmina pod lupą 
śydowski zwyczaj mówi, Ŝe na 
grobach zmarłych na znak pamięci 
kładzie się kamienie…  

STR. 7 
 

Kulturalnie 
Krauzy, krupka, gepel… - 
tworzymy słownik Gminy Tworóg. 
Zapraszamy do zabawy! 

STR. 8  
 

Powieść w odcinkach 
„(…) To musiało mieć związek  
z przekleństwem ciąŜącym na 
rodzinie ojca. Marcelina była 
pierwszą dziewczyną w rodzinie 
(…)” 

STR. 11 

Na bieŜąco 
Mieszkaniec Boruszowic skorzystał 
z oferty dofinansowania PONE, 
dzisiaj jego dom ogrzewany jest na 
nowych zasadach… 

STR. 13  
 

Tworoskie gołębie czempiony nigdy nie 

pytają o drogę do domu. 
STR. 6 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

ChociaŜ wakacje w pełni, a sezon urlopowy trwa, 
redakcja TWG pracuje pełną parą. Tym razem 
przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek. Po raz 
pierwszy znajdziecie w Kurierze porady prawne, 
moŜecie sami zadawać pytania i prosić o poradę 
specjalistę w dziedzinie prawa. 
 

Wielbicielom gwary śląskiej proponujemy zabawę 
w tworzenie naszego swojskiego słowniczka. Nie 
zapomnieliśmy równieŜ o najmłodszych czytelnikach 
Kuriera, dla których ogłaszamy konkurs  
z atrakcyjnymi nagrodami. Prezentujemy takŜe 
pierwszą część powieści w odcinkach pod tytułem 
„Kufer” autorstwa mieszkanki Tworoga, Ady Kroll.  
 

W samej redakcji równieŜ nastąpiły zmiany.  
Z Ŝalem rozstajemy się z naszym fotoreporterem 
Marcinem, który od sierpnia rozpoczyna słuŜbę  
w wojsku. Dziękujemy za dotychczasową współpracę  
i Ŝyczymy powodzenia. Witamy serdecznie w redakcji 
Łukasza Frączka, który zajmie  się powstałym 
działem TWG Prawnik. 
 

  
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
Spadek i dziedziczenie 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.6 
Podniebne wyścigi 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.7 
Wakacje z rowerem: pobliskie tajemnice 
Cudze chwalicie, swojego nie znacie 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
Stary zamek 
Śląsko godka 
Słownik Gminy Tworóg 
Co widziała stara lipa? 
„Kufer” cz. 1 
TWG Kurier poleca 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
DoŜynki 2008: Program 
Gminne Centrum Usług Socjalnych 
Rowerem po Spichlerzu 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
Czas podsumowań i czas oczekiwań 

 
 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Damian Potempa – Redaktor sportowy 

Marcin Musioł – Dziennikarz terenowy / Fotoreporter 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Mateusz Kościelny, Klaudia Szostok, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 

DROGA REDAKCJO,  
 

z wielką przyjemnością czytałam artykuł  
o zawodach straŜackich, jakie w ostatnim czasie 
miały miejsce w Świniowicach. Przy tej sposobności 
przypomniałam sobie artykuł, jaki pojawił się  
w "Dzienniku Zachodnim" z 19 września 2003r.  
z okazji 115 (podobno) rocznicy istnienia Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Świniowicach, autorstwa Pani 
Moniki Pacukiewicz. Podejrzewam, ze juŜ sam tytuł: 
"Mało dokumentów, uboga historia" zdenerwował 
niejednego, nawet bardziej spokojnego niŜ ja 
czytelnika. W artykule stwierdza się m.in., Ŝe "wielu 
straŜaków pozostaje bezimiennych, poniewaŜ 
dokumentacja jest bardzo skromna", Ŝe  
w poszukiwaniu faktów historycznych "straŜaków nie 
jest w stanie poratować nawet Fryderyk Zgodzaj, 
lokalny znawca historii" oraz, Ŝe "Zachowało się teŜ 
nazwisko jednej ze straŜaczek, ElŜbiety Pawliczek". 
Tak się zabawnie składa, Ŝe ta "zachowana" 
straŜaczka, to dobrze znana starszym mieszkańcom 
naszej wsi osoba, prywatnie MAMA pana Zgodzaja! 
Pomyślałam sobie, Ŝe moŜe dzięki inicjatywie Waszej 
redakcji dałoby się stworzyć prawdziwą i rzetelną 
historię świniowickiej OSP, póki jeszcze czas i Ŝyją 
jej twórcy i uczestnicy. Ludzie wiele wiedzą  
i pamiętają, ale nieproszeni nie maja zwyczaju 
mówić. Przy okazji moŜna byłoby przypomnieć nie 
tylko te powaŜne, ale i zabawne epizody straŜackiej 
słuŜby. Pamiętam, jak po poŜarze domu pod koniec 
lat 50. po wsi krąŜyła opowieść o gospodyni 
wspominającej akcję gaśniczą: te "fojermany" ogień 
na strychu wprawdzie ugasiły, ale nic nie uwaŜały  
i potłukły cały garniec smalcu! 
 

Pozdrawiam serdecznie 
Irena Weintritt 

 
Odp. Redakcji: 
 
Pani Ireno! 

Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawy list. 
Zobowiązujemy się zająć tematem świniowickiej OSP 
i liczymy na Pani pomoc oraz pozostałych 
mieszkańców Świniowic. Nie jesteśmy w stanie 
dokładnie określić terminu, w którym ukaŜe się 
artykuł ale będzie to na pewno jedno z jesiennych 
wydań naszej gazety. 
 

UWAGA KONKURS!!! 
 

Zapraszamy dzieci i młodzieŜ naszej gminy 
do konkursu. Jeśli jesteś uczniem szkoły 
podstawowej bądź gimnazjum, moŜesz podzielić 
się swoimi wspomnieniami z wakacji, a przy 
okazji wygrać ciekawe nagrody.  
Co naleŜy zrobić? 
 

Krok pierwszy: Napisać opowiadanie na temat 
„moje wspomnienia z wakacji”. Tekst nie powinien 
przekraczać 2 500 znaków (razem ze spacjami), jest 
to około 450 wyrazów. 
 

Krok drugi: Wysłać tekst pocztą elektroniczną 
na maila redakcji twgkurier@poczta.fm, bądź 
dostarczyć w formie elektronicznej do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1. NaleŜy 
podać imię nazwisko oraz wiek autora, klasę i szkołę 
do której uczęszcza, a takŜe nr telefonu. 

 
Kategorie wiekowe: Kategoria I – dzieci z klas 

od I do V szkół podstawowych, Kategoria II - 
młodzieŜ z VI klas szkół podstawowych oraz ze 
wszystkich klas gimnazjum. 
 

Do wygrania: W kategorii I: przejaŜdŜka konna 
pod opieką instruktora jazdy konnej (miejsce I), kosz 
słodyczy (miejsce II), w kategorii II:sesja zdjęciowa w 
„FOTO KOWOLL” (miejsce I), słownik wyrazów 
obcych (miejsce II) 
 

Termin: na wasze opowiadania czekamy do 22 
września. Prace oceni komisja w składzie: Agnieszka 
Franczyk - polonista, GraŜyna Chmiel- dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Agata Ziaja- redaktor 
naczelny. Wyniki konkursu oraz najciekawsze 
opowiadania opublikujemy w październikowym 
numerze Kuriera. 

 
Sponsorzy:  
Urszula Zawiślok,  
Foto Kowoll,  
GS Tworóg,  
GOK Tworóg 

 
Organizator: 
TWG Kurier 

Napisz do nas: twgkurier@poczta.fm 
 

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

TWG LISTONOSZ 
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KURIER 
PoniewaŜ trwa przerwa wakacyjna i w lipcu 

nie odbyła się sesja Rady Gminy, postanowiliśmy 
przybliŜyć Państwu dwie uchwały, podjęte  
na czerwcowej sesji : uchwałę nr XXVII/278/2008 
dotyczącą Planu Odnowy Miejscowości Koty  
oraz uchwałę XXVII/279/2008 zatwierdzającą Plan 
Odnowy Miejscowości Tworóg. 
 

Następna sesja odbędzie się w poniedziałek 
25 sierpnia 2008r. 

 

PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI KOTY – 
WIZJA ROZWOJU 
  

Na ostatniej sesji Rady Gminy Tworóg 
uchwalono projekt rozwoju miejscowości Koty.  
Do planowanych inwestycji na lata 2008-2014 naleŜą 
takie przedsięwzięcia jak modernizacja przedszkola, 
przebudowa dróg, dokończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej czy doświetlenie ulic.  
 

Wizja rozwoju wsi przedstawia nowoczesne 
społeczeństwo wykształconych ludzi, dbających  
o środowisko naturalne a takŜe o dobra kulturowe  
w swojej okolicy. Dotyczy to równieŜ kaŜdego 
nowego mieszkańca, który zamieszka na terenie wsi. 
Dlatego niezwykle istotnym elementem organizacji 
wsi jest wzajemna integracja pomiędzy 
mieszkańcami rodowymi a napływowymi poprzez 
podtrzymywanie lokalnych tradycji, do których naleŜą 
np. doŜynki i odpusty.  

 
Plan odnowy ma takŜe na celu rozwój gospodarki 

i rolnictwa. W ciągu najbliŜszych kilku lat ma nastąpić 
intensywna rozbudowa  nowoczesnych zakładów 
produkcyjnych, rolnictwo ma stać się ekologiczne.  
Te dwa elementy gospodarki, nie zapominając 
zarówno o usługach jak i o handlu mają stanowić 
źródło utrzymania dla wsi. Plan zakłada ponadto 
poprawę stanu otoczenia i środowiska, w związku  
z tym ma nastąpić pełne skanalizowanie wsi  
oraz remont miejscowych zabytków.  

 
W kwestii komunikacji pasaŜerskiej planuje się 

zwiększyć częstotliwość połączeń bezpośrednich. 
Nie zapomniano teŜ o dzieciach i młodzieŜy,  
dla których planowana jest budowa boisk 
sportowych, placów zabaw i stref rekreacji. 
Przewidziane jest zarówno zwiększenie ilości zajęć 
pozalekcyjnych jak i imprez kulturalnych,  
a to nieodłącznie wiąŜe się z koniecznością szerszej 
działalności GOK-u. 

 
 

PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI TWORÓG 
  

Podobnie jak w przypadku miejscowości Koty 
uchwalono takŜe plan odnowy Tworoga. 
Zidentyfikowano problemy z jakimi aktualnie boryka 
się Tworóg. Chodzi tutaj o zły stan dróg lokalnych 
oraz chodników, ponadto o niekompletną 
infrastrukturę sanitarną. Istotnym problemem jest niŜ 
demograficzny spowodowany migracją ludności  
w wieku produkcyjnym. Wizja rozwoju przewiduje 
budowę brakującej infrastruktury kanalizacyjnej, 
edukacyjnej, kulturalnej i przestrzennej. 
Najwcześniej, bo juŜ w przyszłym roku planowana 
jest modernizacja przedszkola, a takŜe dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej. W dalszej kolejności, 
do roku 2015 przewiduje się poprawę infrastruktury 
drogowej. Innymi planowymi zadaniami są remonty 
GOK-u i boiska przyszkolnego. Bardzo ciekawymi 
inicjatywami są zarówno stworzenie centrum 
ceramiki w zabytkowym budynku przy ul. Wolności 1 
jak i rewitalizacja centrum Tworoga.  

Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem 
powołany zostanie zespół odpowiedzialny  
za zarządzanie, koordynację i wdraŜanie 
poszczególnych zadań inwestycyjnych. W czasie 
wykonywania indywidualnych części planu będą 
składane raporty dotyczące postępu realizacji prac 
oraz prognozy na następny rok. 
 

Wszystkie te plany kreślą przed nami przyszłość 
w jasnych kolorach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
Ŝe wszystkie projekty uda się zrealizować  
w wyznaczonych terminach i spełnią one nasze 
oczekiwania. 

Opracował: Mateusz Kościelny 

 

Foto. Szpitol równieŜ w planach. 

TWG SESJA 
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KURIER 

SPADEK I DZIEDZICZENIE 
 

Mówi się, Ŝe na świecie są tylko dwie pewne 
rzeczy: śmierć i podatki. Na początku cyklu moich 
artykułów chciałbym zająć się kwestiami związanymi 
z pierwszą z nich.  
 

Z pewności kaŜdy miał do czynienia ze śmiercią 
czy to osoby najbliŜszej czy dalszej. KaŜdy równieŜ 
ma przynajmniej pewne pojęcie na temat czym jest 
dziedziczenie. Mówiąc językiem prawniczym 
dziedziczenie jest nabyciem praw  
i obowiązków zmarłego, które z chwilą jego śmierci 
przechodzą na spadkobierców.  Oznacza to,  
Ŝe z chwilą śmierci człowieka, która kończy równieŜ 
jego byt prawny, na krąg spadkobierców przechodzą 
prawa przysługujące zmarłemu (np. prawo własności 
rzeczy) oraz jego obowiązki (długi).  
      

JeŜeli ktoś z naszych najbliŜszych umiera, 
oprócz obowiązków związanych z pogrzebem trzeba 
liczyć się z koniecznością załatwienia formalności 
związanych ze spadkiem po zmarłym. Zdarzają się 
równieŜ sytuacje, Ŝe w dokumentach dotyczących 
danej nieruchomości jako właściciel wpisana jest 
osoba, która juŜ nie Ŝyje. Powoduje to liczne 
problemy i niemoŜność sprzedania działki. W takich 
przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie 
postępowania spadkowego w sądzie. Sądem 
właściwym dla takich spraw jest sąd rejonowy 
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy 
(zmarłego właściciela). JeŜeli tego miejsca w Polsce 
nie da się ustalić, np. gdy spadkodawca mieszkał  
w Niemczech, właściwym będzie sąd miejsca,  
w którym znajduje się majątek pozostawiony przez 
zmarłego. Zatem dla spraw spadkowych dotyczących 
naszej gminy właściwym będzie w większości 
przypadków Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.  
        

Pierwszym krokiem do nabycia majątku 
pozostawionego przez zmarłego jest stwierdzenie 
nabycia spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia 
spadku składa się w sądzie rejonowym, w biurze 
podawczym. Taki wniosek podlega opłacie  
w wysokości 50 zł, przy czym opłata ta dotyczy 
stwierdzenia nabycia spadku po jednej osobie.   
      

Wniosek musi zawierać nazwisko imię i adres 
wnioskodawcy, musi równieŜ określać sąd do 
którego jest kierowany. W treści naszego wniosku 
musimy podać spadkodawcę, datę jego śmierci, 
ostatnie miejsce zamieszkania oraz krąg 
spadkobierców po zmarłym. Dodatkowo musimy 
podać adresy zamieszkania spadkobierców.  
 

Jest to niezbędne poniewaŜ sąd, który prowadzi 
sprawę musi zawiadomić te osoby o toczącym się 
postępowaniu. Osoby te stają się tzw. uczestnikami 
postępowania. Koniecznym jest równieŜ podanie 
podstawy nabycia spadku, którą moŜe być testament 
lub ustawa.  
        

Po określeniu treści naszego Ŝądania  
we wniosku naleŜy umieścić uzasadnienie.  
Z uzasadnienia winno wynikać kto jest spadkodawcą, 
kiedy umarł, czy miał małŜonka, dzieci a w przypadku 
ich braku rodzeństwo lub rodziców, jeŜeli jeszcze 
Ŝyją. W przypadku, kiedy zmarły pozostawił 
testament trzeba się na niego powołać. JeŜeli zmarły 
pozostawił nieruchomość powinno się ją określić, 
podając nr księgi wieczystej. Na koniec naleŜy się 
podpisać, a wniosek opatrzyć datą. 
       

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku 
naleŜy dołączyć załączniki. Są to w zaleŜności  
od przypadku: akt zgonu zmarłego spadkodawcy, 
akty urodzenia spadkobierców, a gdy spadkobiercą  
jest kobieta, która poprzez zawarcie małŜeństwa 
zmieniła nazwisko zamiast jej aktu urodzenia naleŜy 
dołączyć akt małŜeństwa. Załącznikiem powinien 
równieŜ być odpis z księgi wieczystej nieruchomości 
wchodzącej w skład spadku. Na wniosek trzeba 
przykleić opłatę sądową w postaci znaczka, który 
zakupić moŜemy w kasie sądu.  
     

JeŜeli nie ma przeszkód, w postaci  
np. niezawiadomienia wszystkich uczestników 
postępowania, sprawa kończy się po jednej 
rozprawie, na której sąd wydaje postanowienie  
o stwierdzeniu nabycia spadku. Aby takie 
postanowienie nabrało mocy prawnej musi minąć  
21 dni. JeŜeli w skład spadku wchodzi nieruchomość 
sąd automatycznie przesyła postanowienie do 
wydziału ksiąg wieczystych, gdzie dokonuje się 
odpowiedniej zmiany i wpisuje jako właścicieli osoby 
będące spadkobiercami. 
       

Stwierdzenie nabycia spadku powoduje 
obowiązek podatkowy w zakresie podatku  
od spadku. Z powodu braku miejsca temat ten będzie 
poruszony w jednym z kolejnych numerów.  
       

W razie pytań związanych z niniejszą publikacją 
proszę o kontakt poprzez maila redakcji. 

         
Łukasz Frączek 

aplikant adwokacki           
 

Masz pytania do prawnika? Pisz na: 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 
 

TWG PRAWNIK 



 6 

 

HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

PODNIEBNE WYŚCIGI 
 

śycie hodowcy nie jest łatwe. Nie ma chwili 
wytchnienia, szczególnie w sezonie lotowym. 
Gołębie muszą „trzymać formę, ponad normę”,  
a hodowcy cierpliwie wpatrywać się w niebo.  
 

Oddział 0161 Tworóg istnieje od 1949 roku. W tej 
chwili liczy 82 członków. Co roku od początku maja  
hodowcy walczą o najwyŜsze notowania i zwycięskie 
puchary. Sezon lotowy gołębi starych w naszej 
gminie zakończył się pod koniec lipca. W sezonie 
gołębie brały udział w piętnastu lotach   pokonując 
dystans od 150 do 840 km, łącznie przefrunęły ponad 
6 tys. km.  
 

Ptasia rywalizacja ma charakter druŜynowy  
i indywidualny. KaŜdy gołąb zdobywa punkty, które 
kumulują się na jego indywidualnym koncie,  
ale równieŜ na koncie druŜynowym. Hodowca 
natomiast typuje grupę gołębi, która walczy  
o najwyŜsze notowania w klasyfikacji druŜynowej.  
W trakcie lotów, przy sprzyjającym wietrze, gołębie 
potrafią osiągnąć prędkość nawet do  
100 km/h!   

W trakcie lotu skrzydlaci sportowcy walczyli nie 
tylko z czasem, ale równieŜ z wysoką temperaturą, 
która wzmagała pragnienie oraz z niesprzyjającym 
wiatrem. Lot okazał się najtrudniejszy w tym sezonie. 
Część gołębi wróciła do domów dopiero po kilku 
dniach, część nie wróciła wcale… 
 

Ostatni podniebny wyścig był prawdziwym 
sprawdzianem wytrzymałości zarówno dla ptaków jak 
i ich opiekunów. PoniŜej  drukujemy tabelę 
przedstawiającą najlepsze wyniki klasyfikacji 
druŜynowej Oddziału Tworóg w sezonie gołębi 
starych 2008.  
 
TABELA WYNIKÓW W SEZONIE 2008 
 
Imię i nazwisko  |  Ilość nagród  |  Ilość punktów 
 
1 MUREK JAN            149    6604.00  

2 KOBĘDZA PIOTR        150    6531.00 

3 BURDA - BLAZYDKO     140    6280.00  

4 WIECZOREK GERARD     145    6133.00  

5 ODOJ SŁAWOMIR        142    6083.00 

6 JAWOREK PIOTR        140    6080.00  

7 GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW 140    6056.00  

8 JARUSZOWIEC WALDEMAR 141    5963.00  

9 ZIAJA GERARD         139   5948.00  

10 OCHMANN ALFRED      140    5837.00  

 

Foto. Załadunek gołębi na decydujący lot z Papenburgu.. 

SEZON GRILOWANIA 
OFICJALNIE OTWARTY 

Od jakiegoś czasu na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Brzeźnica trwała budowa 
drewnianej wiaty, doskonałego miejsca na 
rodzinne czy firmowe imprezy przy grillu. W sobotę 
19 lipca podczas zawodów wędkarskich nastąpiło 
oficjalne otwarcie. KaŜdy kto jest zainteresowany 
wynajęciem obiektu powinien skontaktować się  
z pracownikiem ZUK-u. Koszt wynajmu to 100 zł. 
 

26 lipca, w sobotę hodowcy czekali na wyniki 
ostatecznego starcia. Gołębie startowały  
z Papenburga i miały do pokonania 840 km. Lot był 
jednocześnie konkurencją Okręgu Katowice. Ponad 5 
tys. hodowców zdecydowało się wysłać swoich 
faworytów, w sumie ponad 24 tys. gołębi, w tym  
z Oddziału Tworóg – 790. 
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WAKACJE Z ROWEREM: 
POBLISKIE TAJEMNICE 
 

Trasa: Tworóg → Świniowice → Wielowieś → 
Wojska → Połomia → Brynek → Tworóg 
 

Trasa jest dosyć krótka i prosta do przebycia. 
Rozpoczyna się w Tworogu, skąd udajemy się do 
pobliskich Świniowic.Podczas pokonywania trasy 
moŜemy podziwiać piękno rolniczego terenu. Pola  
w świetle letniego słońca mienią się kolorami ciesząc 
nasze oko. Z Świniowic droga na cmentarz jest juŜ 
krótka. Na pierwszym rozwidleniu kierujemy się  
w prawo w stronę Wielowsi. Tam przy kościele 
wjeŜdŜamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu, 
by za dosłownie sekundę skręcić znowu w lewo, 
jadąc drugą stroną kościoła. Szosa prowadzi  
do miejscowości Wojska. Na tym etapie wycieczki 
trzeba być bardzo uwaŜnym, jeŜeli nie chcemy 
przegapić znaku prowadzącego na Ŝydowski 
cmentarz. Po lewej stronie drogi zobaczymy 
drogowskaz oznajmiający, Ŝe “Kirkut” znajduje się 
0,6 km w głąb pola, pośród drzew. Prowadzi do niego 
polna droga, więc bez trudu moŜna się tam dostać. 

 
Powiem szczerze, Ŝe cmentarz wywarł na mnie 

ogromne wraŜenie. Spodziewałem się paru grobów, 
a moje oczy ujrzały około 50 nagrobków róŜnej 
wielkości i typu. Tablice nagrobne (macewy) 
wyrastają dosłownie z ziemi. Wszystkie napisy są  
w języku hebrajskim i nie ograniczają się jedynie do 
podstawowych informacji typu: imię i nazwisko. Wiele 
macew jest “zapisanych” do samego końca płyty. 
Efekt jest piorunujący! śydowski zwyczaj mówi, Ŝe na 
grobach zmarłych na znak pamięci kładzie się 
kamienie. Widać, Ŝe ktoś pamięta o cmentarzu  
i spoczywających na nim ludziach, bo na kilku 
nagrobkach widziałem połoŜone kamienie. 
 

Nie kaŜdy jednak potrafi uszanować to miejsce. 
Patrząc uwaŜnie, znajdziecie macewy, na których 
zostały wysprejowane neo-nazistowskie hasła, kilka 
grobów ma osmolony front płyty, co świadczy  
o rozpalaniu pod nim ogniska...  

 
JeŜeli juŜ skończyliśmy podziwiać to nietypowe 

miejsce, wracamy polną drogą w stronę szosy. Stąd 
kierujemy się w lewo, w stronę Wojski. W tej 
miejscowości moŜemy zobaczyć bardzo malowniczy 
kościółek po lewej stronie. PrzejeŜdŜając miejscowość 
docieramy do drogi prowadzącej do Gliwic. Skręcamy 
w lewo i po około 20 minutach dojeŜdŜamy do Brynka, 
a stąd juŜ prosta i kaŜdemu dobrze znana droga 
prowadząca do Tworoga. 

 

CUDZE CHWALICIE,  SWOJEGO 

NIE ZNACIE 
 
Południe Polski, WyŜyna Śląska. To właśnie tutaj, 

w sąsiedztwie Tarnowskich Gór znajduje się wiejska 
gmina. Zwykła, jak mogłoby się wydawać. Jednak nie 
powiedzą tego o niej mieszkańcy wiosek: Tworoga, 
Nowej Wsi, Boruszowic, Hanuska, Brynka, Połomii, 
Świniowic, Wojski i Kotów, które naleŜą do Gminy 
Tworóg.  
 

MoŜe w Polsce to miejscowości mało znane, ale za 
to bardzo atrakcyjne, o ciekawej historii. Zatem warto  
w czasie wakacji odwiedzić te urocze zakątki. Nie 
kaŜdy wie, Ŝe na przykład między Boruszowicami  
a Hanuskiem (oddzielonymi jedynie jedną odnogą rzeki 
granicznej) biegła granica polsko- niemiecka. 
Mieszkańcy opowiedzieli się za tym podczas plebiscytu 
i w efekcie jedynymi polskimi miejscowościami były 
wówczas Boruszowice i Mikołeska.  
 

Jako mieszkanka Boruszowic polecam wszystkim 
mającym ochotę na urlop w miejscu zacisznym, 
zwiedzenie Izby Regionalnej w Boruszowicach, gdzie 
zobaczyć moŜna, jak wyglądały klasy lekcyjne bądź 
wyposaŜenie tradycyjnego domu śląskiego na 
początku XX wieku. Nieopodal znajduje się parafialny 
kościółek pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, 
krzyŜ przydroŜny z 1946r. wzniesiony tutaj jako wotum 
dziękczynne za ocalenie miejscowości podczas  
II wojny światowej czy zabytkowa juŜ Fabryka Papieru. 
Ciekawym miejscem, które znajdowało się do 1992 
roku na południowy wschód od Boruszowic,  
był Rezerwat Dębów Boruszowickich. 
 

Klaudia Szostak,  
uczennica klasy II d Gimnazjum w Brynku,  

mieszkanka Boruszowic 
 

 

Foto. Liczne macewy robią wraŜenie. 
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STARY ZAMEK 
 

Zaprojektował ponad 250 budowli, m. in. stary 
zamek w Brynku… Wybitny niemiecki architekt 
Carl Johann Bogislaw Lüdecke urodził się 
21.01.1826r. w Szczecinie. Zmarł w swoje 68 
urodziny dn. 21.01.1894 r. we Wrocławiu. 
Projektował najbardziej okazałe budowle.  
 

Wykształcenie artystycznej sztuki budowlanej 
zdobył w berlińskiej Akademii Budowlanej. Sporo 
budowli zaprojektował w Pyritz (Pyrzyce) niedaleko 
Szczecina, Schulpforta i Pasewalk. Następnie 
przeniósł się do Wrocławia gdzie zaoferowano mu 
zatrudnienie w charakterze wykładowcy w Szkole 
Sztuki Budowlanej, na tejŜe uczelni w 1856 r. zdobył 
tytuł Radcy Budowlanego. Mieszkając we Wrocławiu 
zwrócił na siebie uwagę w 1862 r. Wziął wtedy udział 
w prestiŜowym konkursie w Düsseldorfie, gdzie 
zdobył I miejsce. Zaprojektował obszerną budowlę 
dla Związku Artystyczno-Budowlanego o nazwie 
„Malkasten ”, od tego czasu był wziętym architektem. 
 

W swojej prawie 50 letniej działalności, 
zaprojektował ponad 250 róŜnych budowli, jak zamki, 
pałace, dworki, wille, katedry, kościoły, synagogi, 
kaplice, dworce, ratusze, szpitale, szkoły, mosty, 
studnie, pomniki, grobowce, bramy i inne budowle 
uŜyteczności publicznej. Z bardziej znanych budowli 
na Śląsku, jego dziełem są ratusz, dworzec i ZOO we 
Wrocławiu. 
 

Po przeliczeniu lat projektowania i ilości 
wykonanych projektów, okazuje się, Ŝe średnio co 
2,5 miesiąca wychodził z jego niezwykle płodnego 
umysłu i ręki nowy projekt. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie czy Lüdecke robił to wszystko sam? 
Prawdopodobnie pomagali mu koledzy z uczelni  
i studenci, którzy robili to w formie wypracowania. 
Jest rzeczą niemoŜliwą zaprojektować zamek  
z wszystkimi układami pokoi i całym zapleczem  
w ciągu 2,5 miesiąca. 

 
W powiecie tarnogórskim moŜna się pochwalić 

czteroma budowlami, starym zamkiem w Brynku, 
zamkiem w Kamieńcu, kościołami w Radzionkowie  
i Starych Reptach. Lüdecke Ŝył i pracował w rejonie 
Wrocławia, jakim sposobem trafił do Brynka? 
Odpowiedź jest prosta, dziedzic Brynka Otto von 
Rosenthal miał teŜ majątek koło Wrocławia. Jego syn 
dr Hugo von Rosenthal urodził się w 1852 r. w Alt 
Schliesa (Stary Sleszów pow. Wrocław). Tam 
widocznie przy jakiejś okazji spotkali się i Lüdecke 
został zaproszony do Brynka w celu zaprojektowania 
pokaźnego zamku. 
 

Kiedy bywał w Brynku, w 1867r z jego usług 
skorzystali teŜ przyjaciele i znajomi Rosenthala,  
z Radzionkowa (Do budowy radzionkowskiego 
kościoła w stylu neogotyckim przystąpiono  
ze znacznym opóźnieniem, budowano go od czerwca 
1872 r. do grudnia 1875 r., koszt budowy wyniósł ok. 
300 tys. marek), w 1870 r. z Starych Rept.  
i Kamieńca w 1872r. Według odnalezionego 
roboczego rysunku z Brynka widać jak wymagającym 
klientem był Otto von Rosenthal. Na projekcie 
wykonanym przez Lüdecke są naniesione odręcznie 
poprawki zmieniające wygląd wieŜ, początkowo 
budowla miała być dwupiętrowa. 
 

Ostatecznie wygląd zamku, zadawalający klienta 
został wykonany w 1871r. i od razu przystąpiono do 
prac budowlanych. Jednopiętrowy budynek posiadał 
dwie wieŜe, które miały wysokie czterospadowe 
dachy o ściętych wierzchołkach, w połaciach dolnych 
lukrowane okna. Dach był zakończony kutą 
balustradą w typie francuskim. Brynkowski zamek 
jest jedyną lüdeckowską budowlą w naszym 
powiecie, która nie miała Ŝadnych architektonicznych 
zmian oszczędnościowych. JednakŜe kiedy 
Donnersmarckowie kupili Brynek w 1904r. od razu 
przystąpili do przebudowy zamku (widocznie stary był 
za ciasny), który został podwyŜszony, poszerzony  
i nadano mu styl eklektyczny (nie mylić  
z elektrycznym, bo taki nie istnieje). 
 

Fryderyk Zgodzaj  
 

ŚLĄSKO GODKA - JESZCZE 
GWARA CZY JEDNAK JUś 
JĘZYK 
  

30 czerwca w sali posiedzeń Sejmiku 
Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja 
„Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak juŜ 
język”. Zebrani dyskutowali nad kodyfikacją grafii 
gwary śląskiej czyli  stworzeniem języka 
śląskiego - w mowie i piśmie. W obradach udział 
wziął równieŜ mieszkaniec Tworoga, Pan 
Fryderyk Zgodzaj. 

 
Agata Ziaja: Proszę powiedzieć jak to się stało,  
Ŝe został Pan zaproszony do obrad? 
Fryderyk Zgodzaj: Organizatorami Konferencji były 
dwie organizacje: Stowarzyszenie Przymierze 
Śląskie oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu 
Śląskiego. Zostałem zaproszony jako członek 
Przymierza Śląskiego. Biorąc pod uwagę małą liczbę 
osób reprezentujących na Konferencji powiat 
tarnogórski, spotkał mnie ogromny zaszczyt. MoŜna 
powiedzieć Ŝe wyróŜniono mnie z tłumu. 

 

KULTURALNIE 
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A.Z.: Czy moŜna mówić o wymiernym efekcie 
spotkania? Z relacji w mediach wynika, Ŝe była  to 
raczej lista „poboŜnych Ŝyczeń”, czy wynikły z 
tego jakieś konkrety? 
F.Z.: Owszem, były Ŝyczenia, plany i pomysły. Ale jet 
równieŜ jeden konkret: do końca lipca zostanie 
opracowany projekt elementarza szkolnego 
„Ślabikorz”. Na przełomie listopada i grudnia 
odbędzie się kolejna konferencja, na której podjęte 
zostaną decyzje. Zwłaszcza, te dotyczące wzoru 
piśmiennictwa czyli sposobu zapisywania śląskich 
głosek, które nie występują w języku polskim. Proszę 
pamiętać, ze ta konferencja w Sejmiku Śląskim była 
pierwszym takim spotkaniem od czasów wojny. 
Wcześniej nikt nie próbował tworzyć języka 
śląskiego. Był on gwarą czyli istniał tylko w mowie,  
a nie w piśmie. 
 
A.Z.: Jak Pan ocenia szansę kodyfikacji języka? 
Wielu znawców twierdzi, Ŝe są one niewielkie. 
F.Z.:  Na Konferencji spotkali się wszyscy fani 
 i zwolennicy utworzenia języka śląskiego. Oni 
wszyscy są przekonani, Ŝe się uda. Ja tam teŜ byłem.  
 

A.Z.: Istnieją trzy odmiany gwary śląskiej: 
opolska, cieszyńska i górnośląska, które róŜnią 
się od siebie zwłaszcza fonetycznie. Czy moŜliwe 
będzie ujednolicenie języka przy takiej 
róŜnorodności? 
FZ.: Sądzę, Ŝe kaŜdy będzie godoł jak godo u siebie. 
Chodzi raczej o ustalenie zapisu. W śląskim alfabecie 
nie będzie takich polskich liter jak ą, ę, ł, ó i rz, za to 
pojawią się nowe, które będą zapisem głosek 
nosowych. Polskie gęsi w języku śląskim to gynsi, ale 
wcale nie ma tam n. Jak to zapisać? Zaproponowano 
śląskie literki np. ŷ, â, ê, ů . Literki a, e, y z daszkiem 
„^” będą zapisem głosek uŜywanych w języku 
śląskim. 

 
F.Z.:  JeŜeli zostanie stworzony śląski słownik, 
zjawisko to przestanie nam grozić. Język śląski, jak 
kaŜdy język, będzie miał swoje naleciałości. W tym 
przypadku będą to naleciałości z języka czeskiego, 
polskiego i niemieckiego.  
 
A.Z.: Profesor Jan Miodek wątpi w moŜliwość 
powstania takiego słownika, gdyŜ istnieje tylko 
około  5 tysięcy śląskich słów, a to za mało. 
F.Z.: To profesor Miodek zna tak mało słów. Jeden  
z członków konferencji poinformował, Ŝe udało mu 
się zebrać 50 tysięcy słów, zaś jeszcze inna osoba 
zadeklarowała, Ŝe zebrała ich 165 tysięcy. 
 
A.Z.: Prof. dr hab. Walery Pisarek namawia 
śląskich parlamentarzystów do publicznego 
przemawiania w języku śląskim. Co Pan o tym 
sądzi? 
F.Z.: Tak, tylko kto ich wtedy zrozumie? Widziałem 
kiedyś projekcję filmu „Perła w koronie”, podczas 
której na pasku w dolnej części ekranu wyświetlano 
tłumaczenie z śląskiego na polski. Pomysł moŜe jest 
dobry ale realizacja... 
 
A.Z.: Proszę powiedzieć, co Pan myśli o próbie 
stworzenia naszego małego tworoskiego 
słowniczka ze śląskimi nazwami miejsc, osób czy 
rzeczy? 
F.Z.: MoŜemy spróbować. 
 

TWG PO ŚLĄSKU, CZYLI 
SŁOWNICZEK GMINY 
TWORÓG 
 

Zapraszamy Was do zabawy, w której chcemy 
sprawdzić czy moŜliwe jest zgromadzenie śląskich 
słówek z terenów gminy Tworóg. Jeśli znane są wam 
swojskie określenia miejsc, rzeczy, osób, bądź 
znacie i stosujecie powiedzonka, których 
prawdopodobnie nie spotkamy nigdzie indziej jak 
tylko u nas – prosimy podzielcie się nimi! W tym 
numerze prezentujemy kilka nazw zaproponowanych 
przez Irenę Jonecko z Kotów oraz Fryderyka 
Zgodzaja z Tworoga.  
 
farskie pola - obecnie tereny wytwórni pasz  
w Tworogu Provimi Rolimpex S.A. 
gepel - kierat 
greble - duŜe grabie do zagrabiania ścierniska 
Kozie - tereny między Tworogiem a Kotami 
Krauzy - pagórki między cmentarzem komunlnym  
a ulicą Karola Miarki w Tworogu. 
krupka - pudełko zapałek 
pofyrować - rozmowa narzeczonych/czas 
narzeczeństwa  
smowy - zaręczyny 
szpitol - budynek po byłym przytułku dla osób 
starszych w Tworogu przy ul. Wolności 1 
Wytoki - lasy koszęcińskie 
 

A.Z.: Publicysta Michał Smolorz pisze, Ŝe gwara 
śląska coraz bardziej przypomina 
„masztalszczyznę” czyli gwarę trochę udawaną, 
jak temu zaradzić? 
 

Foto. Nasz reprezentant na konferencji w Sejmiku Śląskim. 
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CO WIDZIAŁA STARA LIPA... 
 

W sobotę 19 lipca w miejscowości Koty odbył się 
tradycyjny festyn „Pod lipą”. Stara lipa to ozdoba 
kotowskiego placu zabaw, pod jej rozłoŜystymi 
ramionami mieszkańcy Kotów oraz przybyli goście 
mogli się pośmiać, pobawić i potańczyć. Imprezę 
przygotowała Rada Sołecka z Kotów oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. Jak zwykle organizatorzy mogli 
liczyć na pomoc i Ŝyczliwość straŜaków z OSP Koty, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem podczas 
festynu. 
 

ChociaŜ wczesnym popołudniem organizatorów 
próbowała nastraszyć ulewa, to ostatecznie aura 
okazała się Ŝyczliwa, a stara lipa ochroniła gości 
przed chwilowym letnim deszczem. 
 

DuŜą atrakcją dla uczestników był pokaz  karate 
w wykonaniu młodych karateków prowadzonych 
przez instruktora 1 Dan Pana Wiesława 
Kucharskiego. 
Zaproszona grupa kabaretowa „Rodzina Fandzołów” 
swoim „fandzoleniem” niejednego przyprawiła o ból 
brzucha – ze śmiechu oczywiście. 
 

Foto. Swojskie granie. 

Przybyłych w dobry humor wprawiła orkiestra 
straŜacka z Kotów. Dzieci mogły pobawić się w 
ulicznych artystów i stworzyć na drodze wokół placu 
zabaw kolorowe graffiti rysowane kredą.  
 

Prawdziwe gwiazdy na scenie pojawiły się 
dopiero o godzinie 19:00. Młodzi artyści z Kotów, 
którym udało się dorwać mikrofony, zaprezentowali 
szeroką gamę pieśni i piosenek. Dziewczyny: Diana, 
Kasia i Patrycja pokazały specjalnie przygotowany 
układ taneczny do utworu popularnej grupy The 
Pussycat Dolls. 

Foto. Śpiewające trio. 

Od 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna, która 
uwieńczyła dzień pod kotowską lipą. Organizatorzy 
dziękują sponsorom, którymi byli: GS Tworóg, Mini 
Market „MIX”, Delikatesy „BASTIAN”, Zakład 
Masarski Jerzy Ziaja. 
 

Foto. Diana, Kasia i Patrycja w akcji. 

Foto. Uliczne grafitti. 
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Mieszkanka naszej gminy, Adriana Kroll od lat 
interesuje się fantastyką. Czyta i pisze 
opowiadania oraz powieści, za które wielokrotnie 
otrzymała nagrody. Wszystkie jej utwory są 
utrzymane w konwencji baśniowej lub fantazy.  
Postanowiliśmy, na łamach TWG Kuriera 
wydrukować opowiadanie p.t. Kufer. W tym 
numerze prezentujemy jego pierwszą cześć. 
Zapraszamy na niezwykłą podróŜ pełną magii  
i fantazji…  

 

ADRIANNA KROLL - KUFER, 
CZĘŚĆ I 
 

Stała na przystanku i zastanawiała się, w którą 
stronę iść. Jak wyjeŜdŜała z domu wszystko 
wydawało się tak jasne i klarowne, musiała iść 
śladem wizji, która prześladowała ją od dzieciństwa. 
W ostatnich miesiącach nasiliła się jeszcze, była 
niedospana, to cud, Ŝe nie zawaliła roku, nie miała 
nawet siły na naukę. Po czasie okazało się, Ŝe 
zrobiła błąd nie zwierzając się matce. 

 
To ona wysłała ją w tą podróŜ. Zebrały wszystkie 

moŜliwe wiadomości, przeczytały jeszcze raz 
dokładnie kronikę rodzinną. To musiało mieć związek 
z przekleństwem ciąŜącym na rodzinie ojca. 
Marcelina była pierwszą dziewczyną w rodzinie, od 
pokoleń, wielu, wielu pokoleń rodzili się sami chłopcy. 
Ona była pierwszą kobietą i do niej naleŜało 
wyjaśnienie przyczyny tej przypadłości. To nie było 
normalne ani moŜliwe, Ŝeby od czasów pradawnych 
na świat przychodzili sami chłopcy. 

 
Kronika była opasła, a raczej składała się  

z kilkudziesięciu tomów, opisujących Ŝycie kolejnych 
pokoleń, w księdze Matyldy, która Ŝyła na początku 
trzynastego wieku znalazły ślad. Wędrowny kramarz 
opowiedział jej o zatargu między dwoma wielkimi 
czarownicami, które o mało co nie zmiotły  
z powierzchni całej okolicy. Serafia nazywała się 
jedna, druga Grambla. A cała rodzina Marceliny 
nosiła właśnie nazwisko Grambla. Musiała to 
sprawdzić. 

 
Wymknęła się cichaczem z domu, nie chciała 

mieć na głowie kuzynów, którzy oczywiście uparli się, 
Ŝeby z nią jechać. Tę sprawę musiała jednak załatwić 
sama, takie miała przeczucie. 

 
Stała więc na przystanku i nie miała bladego 

pojęcia, w którą stronę się skierować. Wokół same 
lasy, jezdnia wyglądała jak ser szwajcarski i wokół 
ani Ŝywej duszy. Miała ochotę krzyczeć ze złości, to 
było miejsce gdzie diabeł mówi dobranoc i psy 
szczekają stroną przeciwną niŜ głowa. Nawet jej 
komórka straciła zasięg. Z niepokojem spoglądała na 
pobocza, czy aby stoją słupy energetyczne. 
- A panienka gdzie się wybiera? - skoczyła chyba pół 
metra w górę. Nie słyszała, kiedy zjawiła się 
kobiecina. 

- Do Wołowca - odrzekła starając się opanować 
drŜenie kolan. 
- To tam - wskazała staruszka ręką - TeŜ tam idę, 
moja kuma jest chora. 
 

Ruszyła dziarskim krokiem, mimo takiej róŜnicy 
wieku i dobrej kondycji Marcelina nie mogła za nią 
nadąŜyć. 
- A panienka, do kogo? 
- Właściwie to do nikogo, zwiedzam sobie okolice. 
- Tam nie ma niczego ciekawego - zaśmiała się 
ochryple - Chyba, Ŝe chcesz spotkać guślnicę. 
- Kogo? - zatrzymała się w pół kroku. 
- Guślnicę- powtórzyła - No jesteśmy - nawet się nie 
Ŝegnając weszła do pierwszej z brzegu chałupy. 

 
To, co się rozpościerało przed oczyma 

dziewczyny przypominało kolaŜ, pomieszanie 
nowego ze starym, nowoczesne wille stały tuŜ obok 
drewnianych domków, które wyglądały jakby 
mocniejszy podmuch wiatru mógł je zdmuchnąć  
z ziemi. Marcelina była w kropce. Musiała 
przeprowadzić swoje śledztwo, ale nie wiedziała 
zupełnie gdzie ma się zatrzymać. Kilkanaście 
domków, jakiś obskurny sklepik, przed którym stali 
pijacy, nawet o tak wczesnej porze ledwie trzymający 
się na nogach. Dobra, miała namiot, mogła go 
rozłoŜyć pod lasem, na jakimś równym skrawku pola, 
ale szczerze to się bała. 
 
- Zgubiłaś się? - z nowoczesnego domu wyszła 
dziewczyna, mniej więcej w jej wieku. 
- Chyba tak, spójrz, jakie ma spojrzenie - tuŜ  
za nieznajomą pojawił się chłopak. - Pomóc ci? 
Zatkało ją. Nie wiedziało, co odpowiedzieć. Po chwili 
jednak wzięła się w garść. 
- Prowadzę badania - bąknęła.- Sprawdzam pewną 
legendę - wzruszyła ramionami. 
- Pewnie o Serafii i Gramblii. Jestem GraŜyna, a to 
mój brat Grzegorz. JeŜeli nie masz gdzie się 
zatrzymać to zapraszamy do naszego domu. 
- Nie chcę się narzucać - to było wyjście ze sytuacji.- 
Poza tym, co powiedzą wasi rodzice? 
 
- Jesteśmy sami, oni zostali w Malborku, ale nas 
chętnie pozbyli się na czas wakacji. Wybudowali ten 
dom na miejscu starego domu babci tylko w tym celu. 
- W jakim?- nie zrozumiała. 
- śeby w czasie wakacji się nas pozbywać - Grzegorz 
złapał za jej torbę.- Co ty w niej wozisz? WaŜy chyba 
ze 30 kilko. 
 
- Jesteście tutaj całkiem sami? - nie mogła się 
nadziwić wchodząc do budynku. 
- Jesteśmy spokrewnieni z całą wioską, oboje rodzice 
stąd pochodzą, tak, więc wszyscy nas pilnują. 
- Fajnie - burknęła. 
 

Zastanawiała się jak moŜe zdobyć potrzebne jej 
informacje. 

 
Cdn. 
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KSIĄśKA: „SKAFANDER I MOTYL”, JEAN-DOMINIQUE BAUBY 
Spotkało to człowieka w sile wieku, zamoŜnego i zdawałoby się, skazanego 

na sukces. Los jednak nie oszczędził go i pewnego dnia skazuje na najbardziej 
przeraŜającą formę samotności, na zamknięcie we własnym ciele. Po wylewie 
przez miesiąc odzyskiwał świadomość, by dowiedzieć się, Ŝe juŜ nigdy nie 
powróci do dawnego Ŝycia. Jedyną sprawną częścią bezwładnego ciała pozostała 
lewa powieka oka. Uwięziony nie tylko w ciele, ale i w szpitalnych murach, Jean-
Dominique Bauby, rozpoczyna niezwykłą podróŜ do wnętrza samego siebie, do 
końca jednak nie przestając marzyć, Ŝe pewnego dnia ktoś rozpruje jego 
skafander… Ten przedziwny pamiętnik podyktowany mrugnięciem powieki, to 
unikatowy zapis wspomnień i przeŜyć człowieka skazanego na niemal całkowitą 
izolację od świata. W jednej chwili z aktywnego redaktora naczelnego poczytnego 
pisma zamienił się w „paralityka z zaszytym okiem”. Co czuł widząc swoje dzieci, 
z którymi juŜ nigdy nie porozmawia? Przyjaciół, z którymi juŜ nigdy nie zatańczy?  
 
 

MUZYKA: „CLOSER”, RICHIE HAWTIN  
 

Richard Hawtin urodził się w Angli, a wychował w Kanadzie. Znany DJ. 
grający muzykę taneczną. Nie naleŜy on jednak zdecydowanie do tych 
muzyków, którzy idą na łatwiznę nagrywając kilka „skocznych” hitów oraz 
odcinając kupony od swojej sławy grywają w podrzędnych klubach i  
klubikach. Stworzył on projekt nieco róŜniący się od jego dotychczasowych 
dokonań. Mowa tu o Plasticmanie i płycie „Closer”. Muzyka zawarta na tej 
płycie ma mocno mroczny klimat. Wymieszane elektronicznie przetworzone 
dźwięki przeplatają się z powolnym bitem. Do tego dochodzi mocno 
przesterowany i głęboki głos Richarda. Wszystko łączy się w harmonie 
tworząc niesamowity klimat. Jednym z minusów twórczości Plasicmana jest 
undergrundowy charakter jego wydawnictw. Płyty wychodzą zazwyczaj  
w zaledwie kilku tysiącach egzemplarzy. Ma to jednak teŜ swoje zalety.  
 

FILM: “WALL-E”, DISNEY 
Kolejna produkcja studia animacji PIXAR (twórcy m.in. Iniemamocni, Ratatuj, 

Gdzie jest Nemo, Potwory i S-ka) oraz wytwórni DISNEY’a jest jednym  
z najbardziej oczekiwanych wydarzeń kinowych tego lata. Fabuła filmu 
przedstawia zagroŜenia i ostrzega przed doprowadzeniem planety Ziemi do ruiny 
poprzez nieustanne produkowanie przez społeczeństwo ton śmieci. W obliczu 
zagłady ludzkość jest zmuszona do ucieczki statkiem kosmicznym i zostawienia 
jedynie zautomatyzowanych jednostek próbujących uporządkować bałagan do 
tego stopnia, Ŝe powrót z kosmosu będzie moŜliwy. Po setkach lat walki  
z zanieczyszczeniem na Ziemi, ostatnim ze znanych funkcjonujących robotów jest 
tytułowy Wall-E, robot-utylizator dzielnie sprasowujący śmieci w kostkę. Jego 
zmagania się z samotnością i próba odnalezienia swojego miejsca i roli na Ziemi 
stają się motywem przewodnim całej historii. Te codzienne perypetie mają się 
jednak zmienić w momencie, gdy na Ziemi wyląduje specjalna sonda kosmiczna 
szukająca organicznych zaląŜków Ŝycia.  
 

Dalsze losy głównego bohatera przedstawiają się równie interesująco i będą doskonała rozrywką, 
szczególnie dla młodych widzów. Nadanie cech ludzkich robotom, połoŜenie akcentu na zagroŜenia  
współczesnego świata oraz odnośnik do motywu biblijnego arki Noego jako statku kosmicznego, dzięki któremu 
ludzki byt ma szansę przetrwania, czynią z tej pozycji kinowej prawdziwie łakomy kąsek w iście disnejowskim 
stylu. Całość, oprócz edukacyjnego charakteru, utrzymuje równieŜ bardzo wysoki poziom audio-wizualny,  
co w sumie daje jeden z najciekawszych produktów hollywódzkiego kina animowanego w tym roku. 

Ta wstrząsająca autobiografia jest propozycją dla wraŜliwych i empatycznych. Uświadamia jak łatwo  
i szybko moŜna stracić wszystko. To lekcja pokory, w której nauczycielem jest brutalne Ŝycie, a uczniem 
człowiek. Pozycja jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu, zachęcamy do lektury.   
 

Zdobycie płyty stanowi gratkę dla prawdziwych fanów Hawtina, a muzyka trafia do właściwych rąk i ludzi, 
którzy chcą tego słuchać. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie jest to muzyka łatwa i przyjemna. Powinna ona jednak 
zadowolić osoby, które szukają w muzyce głębi i nastroju. Dla tych osób płyta „Closer” jest warta polecenia. 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

PROGRAM OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI CD 
 

W ostatnim numerze Kuriera przedstawiliśmy 
moŜliwości jakie daje Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Tym razem postanowiliśmy 
porozmawiać z osobą, która juŜ wzięła udział w 
Programie. Mieszkaniec Boruszowic, Bernard 
Hatlapa skorzystał z oferty dofinansowania i 
dzisiaj  jego dom ogrzewany jest na nowych 
zasadach... 
 
Agata Ziaja: Co udało się Panu zrobić w ramach 
programu Ograniczenia Niskiej Emisji? 
Bernard Hatlapa: Zrobiłem dość duŜo: wymieniłem 
piec, centralne ogrzewanie, załoŜyłem nowy bojler, 
układ solarny, zbiornik wyrównawczy, wymieniłem 
teŜ część instalacji grzewczej. 
 
A.Z.: To rzeczywiście spora inwestycja. Co pana 
skłoniło do jej podjęcia? 
B. H.: Na pewno okazja. Przede wszystkim 
dofinansowanie w wysokości 50 % . Ale równieŜ 
świadomość, Ŝe piec, bojler i cała instalacja w 
naszym domu miały juŜ 17 lat. Liczyliśmy się z tym, 
Ŝe będzie trzeba je niedługo wymienić. Dodatkowo 
skorzystałem z moŜliwości instalacji układu 
solarnego.  Latem układ podgrzewa 300 litrów wody 
do temperatury 75 °C, nawet w takie pochmurnie dni 
jak dziś temperatura wody w bojlerze wynosi 45°C. 
Przy pięcioosobowej rodzinie jest to duŜa 
oszczędność energii. Zimą temperatura wody będzie 
wynosić około 35° C - jest to dobra temperatura 
wyjściowa do dalszego podgrzewania, bez solary 
temperatura ta wynosi około 7° C.  
 
A.Z.: Wiele osób obawia się załatwiania 
formalności związanych z programem. Jak Pan 
sobie z tym poradził? 
B.H.: Najpierw musiałem złoŜyć wniosek w Urzędzie 
Gminy. Potem przyjechał przedstawiciel  
z AGROTURU, zrobił zdjęcia starej instalacji. 
Zostałem zakwalifikowany do Programu i otrzymałem 
wytyczne: naleŜało wykonać audyt, którego koszt 
wyniósł 350 zł oraz przegląd kominiarski, który 
kosztował 122 zł. Kiedy to juŜ załatwiłem pojechałem 
do Bytomia do firmy autoryzowanej przez AGROTUR 
i wybrałem piec. Jestem bardzo zadowolony z firmy, 
która wykonała zlecenie. To profesjonaliści, wiele 
spraw mogłem załatwić z nimi na telefon, wszystko 
wykonali zgodnie z ustalonym harmonogramem  
i w terminie.  
A.Z.: Ile swojego czasu musiał pan poświęcić na 
załatwienie wszystkich formalności i czy kaŜdy 
sobie z nimi poradzi? 
 

B.H.: Ogólnie zabrałem w tym celu 2 dni wolnego.  
W tym czasie złoŜyłem wniosek, załatwiłem przegląd, 
audyt, wybrałem piec. Jeśli o sam wniosek chodzi, to 
pracownik AGROTURU, który dyŜuruje w Urzędzie 
Gminy zaproponował pomoc w wypisywaniu wniosku, 
ale poradziłem sobie z tym sam. Nie było to trudne, 
ale w razie problemu myślę, Ŝe kaŜdy uzyska pomoc. 
 
A.Z.: Jakie były Pana największe obawy 
dotyczące inwestycji? 
B.H.:Trochę obawiałem się o estetykę dachu po 
zamontowaniu solar, oraz o to czy w razie wichury 
dach nie zostanie uszkodzony. Ale instalacja jest 
bardzo solidna i mam nadzieję, Ŝe nic złego się nie 
wydarzy. 
 
A.Z.:Jakie są największe „plusy” inwestycji? 
B.H.: Najbardziej jestem zadowolony z tego, Ŝe nie 
muszę codziennie chodzić do kotłowni i składać 
ognia! No i oczywiście oszczędności. 
 
A.Z.: Skoro mówimy o oszczędnościach, 
chciałabym by przedstawił Pan mały bilans: 
proszę powiedzieć ile Pan, wydał, a ile Pan 
zaoszczędził? 
B.H.: Cała inwestycja wyniosła 27 000, 00 zł z czego 
dofinansowano 13 000, 00 zł. Mój całkowity koszt 
wyniósł 14 000,00 zł. Oszczędzam na energii,  
a takŜe na zakupie opału, poniewaŜ piec który 
kupiłem spala miał. Nie muszę więc kupować węgla, 
który jest duŜo droŜszy od miału. No i oszczędzam 
swój czas. Wszystko jest skomputeryzowane  więc 
nie muszę co chwilę schodzić do kotłowni bo 
maszyna sama podaje opał, tak by utrzymać 
ustawioną temperaturę. 
 
A.Z.: Co chciałby Pan przekazać osobom, które 
rozwaŜają moŜliwość wymiany pieca, czy 
instalacji grzewczej? 
B.H.: Zachęcam do wzięcia udziału w Programie. Ja 
jestem bardzo zadowolony i będę polecał tego typu 
inwestycje innym. 
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GMINNE CENTRUM USŁUG 
SOCJALNYCH 
  

Do tej pory stary Klasztor przy ulicy Słowackiego 
w Tworogu był schronieniem dla osób starszych  
i niepełnosprawnych z terenów Gminy Tworóg, które 
wymagały niecałodobowej opieki. Osoby te mieszkały 
w „klasztorze” pod opieką pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Sam obiekt był 
uŜytkowany na zasadzie umowy bezpłatnego 
uŜyczenia budynku gminie Tworóg. W czerwcu 2007 
roku została zawarta nowa umowa, tym razem była 
to umowa najmu, a zgromadzenie zakonne naliczyło 
kwotę za wynajem, którą gmina miała płacić.  
 

Wobec takiej sytuacji władze gminy podjęły 
decyzję o przystosowaniu budynku gminnego na 
potrzeby świadczeń usług socjalnych. I tak, zgodnie 
ze Strategią Gminy Tworóg w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, powstało 
Gminne Centrum Usług Socjalnych przy  
ul. Słowackiego 12. Budynek został wyremontowany, 
w lipcu 2008r. spisano protokół odbioru obiektu. Dla 
mieszkańców przygotowano trzy pokoje 
jednoosobowe oraz dwa- dwuosobowe.  Centrum 
będzie działać w oparciu o regulamin organizacyjny  
i zostanie wpisane w struktury Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
  

W przyszłości w Centrum ma powstać Punkt 
Interwencji Kryzysowej dla osób z przemocy. 
Zostanie przygotowany pokój, w którym schronienie  
i azyl znajdą pokrzywdzeni, którzy doświadczyli 
przemocy od sowich najbliŜszych. W Centrum 
powstanie równieŜ specjalna sala przeznaczona  
na szkolenia i spotkania grup wsparcia, a takŜe 
będzie ona miejscem spotkań zespołów 
interdyscyplinarnych, powoływanych przez 
specjalistów (np. pedagoga, psychologa, pracownika 
socjalnego) w celu rozwiązania konkretnego 
problemu. 
 

WSPARCIE DLA CIEBIE - 
ZYSK SPOŁECZNY W GMINIE 
 

Gmina Tworóg przystąpiła w dniu 9 lipca 2008r. 
do Tarnogórskiego Partnerstwa na Rzecz 
Zatrudnienia. W ramach partnerstwa tarnogórski 
Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki na 
aktywizację osób bezrobotnych. W ramach 
pozyskanych środków urząd będzie realizował 
projekt  „Wsparcie dla Ciebie – zysk społeczny  
w gminie”  skierowany do gmin powiatu 
tarnogórskiego poniŜej 25 tyś mieszkańców. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach  
zwraca się do osób bezrobotnych z gminy Tworóg  
o uczestnictwo w projekcie. W ramach projektu będą 
realizowane następujące formy aktywizacji osób 
bezrobotnych:  

• bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej 
działalności gospodarczej,  

• refundacje wyposaŜenia lub doposaŜenia 
stanowiska pracy,  

• staŜe,  
• szkolenia zawodowe,  
• prace interwencyjne,  
• przygotowania zawodowe. 

 
Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane 

uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby 
Urzędu bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerami:  

 
(032) 285 50 38 oraz (032) 285 24 74.  

 

PIŁKA NOśNA  
W KUMHAUSEN 

W ramach współpracy pomiędzy gminami 
partnerskimi piłkarze z naszych klubów zostali 
zaproszeni do zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec na 
uroczystość 40- sto lecia tamtejszego klubu SV 
KUMHAUSEN. Gracze z klubów: ISKRA Połomia, 
OLIMPIA Boruszowice, ORZEŁ Koty wzięli udział  
w lokalnych rozgrywkach, w których zajęli czwarte 
ostatnie miejsce. Ale nie o zwycięstwo tym razem 
chodziło ale o integrację międzygminną  
na sportowo. Goście z gminy Tworóg mogli 
zwiedzić miasto Landshut, wzięli udział  
w zabawach sportowych i dyskotece. 
 

DOśYNKI GMINNE 2008 
ŚWINIOWICE 
BOISKO SPORTOWE 
30-31.08.2008 
 
SOBOTA 30.08.2008 
1700 – Gry i zabawy dla dzieci 
1900 - Zabawa pod chmurką 
 
NIEDZIELA 31.08.2008 
1300 – Msza św. w intencji rolników 
1400 – Pochód doŜynkowy 
1430 – Część oficjalna 
1500 – Występ Orkiestry Dętej z Tworoga 
1530 – Występ Zespołu Ludowego „Miedarzanie” 
1600  - Występ zespołu „TEMPO„ 
1700 – Występ grupy tanecznej „Demo” 
1730 – Konkurs Banku Spółdzielczego  
 w Tworogu 
1800 – „ Bajery” – śląski humor i piosenka  
1930 – Zabawa ludowa 
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 
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CZEKAJĄC NA ... DACH 
Dach budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu 

w ciągu ostatnich 10 lat remontowany był 
trzykrotnie. Zawsze były to remonty częściowe - 
ostatni w 2002 roku. Tym razem władze gminy 
wydały decyzję o kompleksowym remoncie. Cała 
inwestycja ma wynieść 250 000, 00zł. Problem  
w tym, Ŝe nie ma jej kto wykonać. Do tej pory 
ogłoszono juŜ dwa przetargi, do których nie 
zgłosiła się Ŝadna firma. Jeśli nie znajdzie się 
wykonawca, inwestycję trzeba będzie przesunąć 
na następny rok.  

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

ROWEREM PO SPICHLERZU 
W dniach 12- 13 lipca odbył się I zlot II Rajdu 

„Rowerem po Spichlerzu”. Z naszej gminy  
w rajdzie wzięło udział 12 młodych osób oraz 
dwóch opiekunów. W tym roku celem rajdu była 
gmina Rudzieniec. Uczestnicy zwiedzili ludwisarnię 
w Taciszowie i kompleks pałacowo- parkowy  
w Pławniowicach. Rajd rowerowy jest imprezą 
cykliczną organizowaną przez Spichlerz Górnego 
Śląska dla wszystkich gmin naleŜących do 
Lokalnej Grupy Działania. W gminie Tworóg rajd 
pilotuje Gminny Ośrodek Kultury. Uczestnicy 
wrócili zadowoleni i pełni zapału do kolejnej 
wyprawy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasłem tegorocznego rajdu jest „SKY IS THE 
LIMIT”. 

PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH 
RĘKACH! 
 
Jak się uczyć, Ŝeby się nauczyć? Centrum 
Edukacyjne FUTURE ma na to sposób…   
 

Od lat propagujemy nowe metody uczenia się, 
które pozwalają efektywniej wykorzystać swój 
osobisty potencjał. Jedną z nich jest metoda 
szybkiego czytania. Pod tą niewinną nazwą kryją 
się ostatnie osiągnięcia psychologii i neurologii, 
które pokazują, Ŝe szybkie czytanie to klucz do 
lepszej koncentracji i sprawniejszej pamięci. 
Zapraszamy do nauki!   
 

Mapa myśli, treningi pamięciowe, trening 
mentalny i informacje o roli inteligencji 
emocjonalnej – oto narzędzia, które nam w tym 
pomogą. Te obco brzmiące terminy to nic innego 
jak metody usprawniające naukę. Na czym 
polegają? Mapa myśli to nowatorski sposób 
sporządzania notatek, którego zadaniem jest 
pobudzanie do pracy obydwu półkuli mózgowych: 
prawej, której domeną jest wyobraźnia i synteza 
oraz lewej odpowiadającej za analizę i logiczne 
myślenie. Opanowanie metody pozwoli  
na zapamiętywanie w krótkim czasie sporej dawki 
informacji, będziemy twórczy i bardziej kreatywni. 
Jaki wpływ na naukę ma inteligencja emocjonalna? 
Okazuje się, Ŝe duŜy. W jej zakresie mieści się 
bowiem motywacja. Prócz tego inteligencja 
emocjonalna wpływa na zdolność do współpracy, 
umiejętność adaptacji czy sumienność. Jest więc 
waŜnym elementem, którego znajomość pomoŜe  
w motywowaniu się do nauki i do lepszego 
wykorzystywania swoich moŜliwości. 
 

Trening szybkiego czytania, uzupełniony  
o naukę mapowania myśli oraz trening mentalny to 
nie tylko sposób na naukę, ale równieŜ na radzenie 
sobie ze stresem. Poprzez szybsze ogarnianie 
wielu treści i lepsze ich rozumienie poprawimy 
swoją samoocenę i pewność siebie. Nie trzeba 
dodawać, Ŝe są to kluczowe umiejętności 
potrzebne dziś do utrzymania się na rynku pracy, 
zwłaszcza osobom w średnim wieku. Opracowana 
przez nas autorska metoda, łącząca nauczanie 
języka obcego z nowatorskimi metodami 
aktywizującymi nosi nazwę Future Learning 
System i jest z powodzeniem stosowana juŜ  
od kilku lat.  
 

Prowadzimy kursy we wszystkich kategoriach 
wiekowych, dla dzieci w wieku juŜ od 3 lat, 
młodzieŜy i dorosłych,  zgodnie z przekonaniem, 
Ŝe na naukę nigdy nie jest za późno. Uczestnictwo 
w naszych kursach z pewnością pozwoli Państwu 
na nowo wziąć przyszłość w swoje ręce.  
 

R             E             K             L             A             M             A 

ZBIÓRKA SPRZĘTU 
ELEKTORNICZNEGO 

ZUK Tworóg Sp. z o.o. informuje,  
Ŝe w czwartek 14 sierpnia odbędzie się zbiórka 
zuŜytego sprzętu  elektronicznego domowego 
uŜytku. Sprzęt naleŜy dostarczyć na bazę ZUK-u, 
która znajduje się za Urzędem Gminy Tworóg,  
ul. Zamkowa 16.  
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KURIER 
TWG 

Bardzo słabe występy zaliczyła Olimpia 
Boruszowice. Zajęła ona przedostatnie miejsce. 
Statystyki mówią za siebie. „Olimpia” odniosła 
zaledwie dwa zwycięstwa, 9 razy zremisował  
i 15 razy poniosła poraŜkę. MoŜna by stwierdzić,  
Ŝe w końcu zespół z Boruszowic nie jest ostatni,  
ale marnym pocieszeniem jest porównywać się  
do Zgody Repty Śląskie, która doznała 22 poraŜki. 
Dwukrotnie tylko zwycięŜając i tyleŜ samo remisując. 
 

Iskra Połomia kolejny sezon jest wyŜej notowana 
od „Olimpii”. Tym razem zajęła 10 miejsce odnosząc 
9 zwycięstw, 5 remisów i 12 poraŜek.  
 

Jak więc widać, sytuacja jest dosyć powaŜna. 
śadna z druŜyn nie była w stanie uniknąć większej 
liczby poraŜek od zwycięstw. NaleŜy się zastanowić 
co moŜna by zmienić w stylu gry.  
Naszym zawodnikom na pewno nie brakuje 
motywacji, a i poziom w tych klasach rozgrywek jest 
podobny. W druŜynach naszej gminy grają starsi 
bardziej doświadczeni zawodnicy jak i młodzieŜ, 
która dysponuje doskonałą kondycją. Problem moŜe 
tkwić więc w taktyce. To trenerzy powinni przekazać 
wiedzę jak się ustawić na boisku. Szczególnie ma  
to znaczenie dla linii obrony jak i pomocy. W ataku 
więcej potrzeba sprytu i wyczucia. 
  

Przyczyn słabych wyników moŜna teŜ 
doszukiwać się w częstych migracjach młodych ludzi. 
To powoduje odpływ zawodników lub powrót, tych 
którzy mieli dłuŜszą przerwę i nie są w szczytowej 
formie. Niestety taka sytuacja nie pomoŜe teŜ  
w opracowywaniu taktyki. Nie mniej druŜyny z naszej 
gminy powinny się z tym uporać. W końcu inne 
druŜyny teŜ walczą z podobnymi problemami. 
 

Co pozostaje nam kibicom? Po raz kolejny 
musimy zaufać naszym druŜynom, musimy być  
z nimi na dobre i na złe. MoŜe powinniśmy się 
zastanowić, czy wina teŜ nie leŜy po naszej stronie? 
Bo przecieŜ nie raz zapominamy o meczu, a doping - 
to juŜ wiadomo od dawna – jest dwunastym 
zawodnikiem. TakŜe treningi, motywacja i doping 
mogą okazać się lekarstwem na brak sukcesów 
naszych druŜyn. 
 

Mocno liczymy, Ŝe rozpoczęcie rozgrywek  
w sierpniu pozwoli na osiągnięcie jak najlepszych 
rezultatów w obecnym sezonie. 
 
 

Damian Potempa 
 

CZAS PODSUMOWAŃ I CZAS 
OCZEKIWAŃ 
 

Rozgrywki ligowe na wszystkich szczeblach 
mamy juŜ za sobą. Niestety jak to często bywa  
w naszym kraju towarzyszy temu mnóstwo 
kontrowersji. Do teraz sytuacja Poloni Bytom stoi pod 
znakiem zapytania. Takie działania naszego Związku 
Piłkarskiego na pewno nie podnoszą poziomu naszej 
ligi.  
  

Zostawmy jednak problemy wyŜszych lig  
i przeanalizujmy jak minął ten sezon w naszym 
okręgu bytomskim w Klasie A i Klasie B.  
  

Rozgrywki w Klasie A zakończyły się 
zwycięstwem drugiej druŜyny Ruchu Radzionków. 
Wyprzedzając o jeden punkt Tarnowiczankę Stare 
Tarnowice. Dla nas jednak waŜniejsze jest jak 
zaprezentowały się druŜyny z naszej gminy. 
  

Orzeł Koty uplasował się na ósmym miejscu 
zdobywając 37 punktów, wygrywając 9 spotkań,  
10 remisując i przegrywając 11 razy. Orzeł z Kotów 
odniósł takŜe waŜne zwycięstwo w derbach naszej 
gminy wygrywając na własnym boisku ze Spartą 
Tworóg, aŜ 4:1.  
 

„Sparta” nie moŜe zaliczyć tego sezonu  
do udanych. Problemy związane z posadą trenera 
odbiły się na grze zespołu. DruŜyna z Tworoga zajęła 
14 pozycję z dorobkiem 29 punktów. MoŜna by 
rzucać wiele krytycznych słów w stronę druŜyny  
z Tworoga ale patrząc obiektywnie wygraliśmy  
8 spotkań, czyli tylko jedno mniej niŜ druŜyna  
z Kotów. Dramat w bilansie zaczyna się dopiero jeśli 
chodzi o spotkania przegrane: jest ich 17 i zaledwie  
4 spotkania zremisowane. Być moŜe zabrakło 
doświadczenia? Miejmy nadzieję, Ŝe nasi młodzi 
piłkarze w przyszłym sezonie wyciągną wnioski  
i zdobędą wyŜsze miejsce w tabeli.  
 

W Klasie B zwycięŜyła druŜyna z ogromnymi 
tradycjami w polskiej piłce noŜnej, Szombierki Bytom. 
Okazała się ona bezapelacyjnym faworytem 
zdobywając 75 punktów. Druga druŜyna w Klasie B 
Sokół Orzech miał o 16 punktów mniej ( 59 ). 
 

Niestety sytuacja druŜyn z naszej gminy jest 
podobna jak i w Klasie A. 
 
  

SPORT 


