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Poniedziałek, 8 września 2008 
Nr 7, Cena 1zł Nakład kontrolowany 600 szt.

 

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 

DOśYNKI 2008 
STR. 8-9 

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

STR. 15  

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

STR. 5  
 
Gmina pod lupą 
Na zakończenie sezonu letniego 
coś dla koneserów zwiedzania 
zamków i romantycznych 
spacerów nad jeziorem…  

STR. 7 
 

Kulturalnie 
Kolejna porcja śląskich słówek  
z naszej Gminy, czyli fiśla, mycka  
i tinta. 

STR. 10  
 

Powieść w odcinkach 
 (…) Marcelina westchnęła cięŜko. 
Nie sądziła, Ŝe jej wyprawa 
zamieni się w wyścig z czasem. 
Dwa dni to bardzo mało, a ta 
legenda jest tak nieprecyzyjna (…) 

STR. 11 

Na bieŜąco 
Festynowa inwazja w naszej 
gminie. 

STR. 13  
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

 W tym numerze Kuriera znajdziecie przede 
wszystkim relacje z imprez, które w sierpniu 
królowały w naszych sołectwach.  
 

Miłośnikom podniebnych akrobacji polecamy 
wrześniowego „Hobbystę”, a w nim pasję rodziny 
Jonecko z Tworoga. 
 

Czekają na was takŜe, kolejne przygody 
Marceliny Grambli w drugiej części opowiadania Ady 
Kroll „Kufer”. Serwujemy równieŜ następną porcję 
wyrazów śląskich w naszym słowniku „TWG po 
śląsku”. Dla zainteresowanych problemami 
prawniczymi przygotowaliśmy ciąg dalszy porad na 
temat dziedziczenia i spadku.  
 

Z okazji nowego roku szkolnego uczniom naszej 
gminy Ŝyczymy dobrych ocen i zapału - byle  
nie słomianego! Zapraszamy was równieŜ do wzięcia 
udziału w konkursie (szczegóły strona 15). 
Dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom Ŝyczymy 
owocnej pracy, cierpliwości i nie sprawiających 
problemów podopiecznych. 

 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Spadek i dziedziczenie cd. 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.6 
- „Jak malowany ptak” 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.7 
- Rowerem na zakończenie sezonu 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- DoŜynki 2008 za nami 
- Nowy zamek 
- TWG po Śląsku 
- „Kufer”, cz.2 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Chcesz zagrać w tenisa? Wybierz się do Wojski 
- Festyn rodzinny w Boruszowicach 
- Samochód straŜacki 
- Krioterapia w Ośrodku Zdrowia w Tworogu 
- Rewizyta w Kozakowicach 
- Konkurs trwa! 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
- To my chłopcy z Górnika! Zna nas cała liga! 

 

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, Fryderyk Zgadzaj, Łukasz Ziob 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 
Co miesiąc „Kurier” w naszych chałpach gości, 
sprawio łon nom zawsze duŜo radości. 
JuŜ  łod pora miesiyncy króluje, 
ło wszystkim co cza nos informuje. 
Co nom nasza Gminno Rada uradzi, 
bo przeca łona wszystko poradzi. 
Co sie w naszych wsiach dzieje? 
Ftoro fojerwera lepij woda leje? 
Fto wiencyj trefi do bramy, co w bala grajom? 
Kaj się lepiej bawiom i śpewajom? 
Wiymy tyŜ łod kogo ptoki sie ścigajom, 
za te furganie jakie gyszynki dostajom. 
Kaj we gminie co stare, ło to dbomy, 
co piyrwyj boło - łopisane momy. 
Jak nosz Bank nos fajnie łobsuguje, 
pomogo, jak piniyndzy nom brakuje. 
Ło tym, Ŝe nikaj jechać nie muszymy, 
 bo we Gminie sie leczymy. 
Jak ftoś od nos zachoruje abo sie źle czuje, 
pomoc ze ośrodka zdrowia wartko przylatuje. 
Kaj we gminie łodpocząć sie mogymy, 
ło wszystkim we „Kurierze” sie dowiymy. 
Po śląsku tyŜ trocha pogodomy, 
bo przeca naszo godka momy. 
Za to, Ŝe ło  wszystkim sie dowiadujymy 
całej radakcyji za ta robota dziynkujymy. 

Irena Jonecko 
 

--- 
 
W związku z tym, Ŝe w liście do redakcji  

w ostatnim numerze gazety zostało wymienione moje 
nazwisko, chciałbym się ustosunkować  
do wątpliwości co do daty załoŜenia OSP Świniowice 
i braku informacji o działalności OSP na przestrzeni 
lat. Próbowałem się skontaktować ze wszystkimi 
ludźmi w kraju i za granicą, którzy mieli coś 
wspólnego z OSP w Świniowicach, i niczego 
konkretnego się nie dowiedziałem. To, Ŝe moja 
mama była straŜaczką wiem z przekazu rodzinnego 
(od mamy). śyczę Pani Irenie Weintritt owocnych 
poszukiwań, moŜe będzie miała więcej szczęścia niŜ 
ja. Natomiast co do daty załoŜenia, posiadam 
stosowny dokument pochodzący z archiwum,  
w którym są zdeponowane wszystkie materiały 
dotyczące działalności StraŜy PoŜarnej  
w Świniowicach w czasach jej załoŜeniach. Kopię 
dokumentu oraz jego tłumaczenie  dołączam do listu.  

 
Fryderyk Zgodzaj 

R             E             K             L             A             M             A 

tłumaczenie: 
Statut 

 
Dla gmin Wielowieś, Świniowice, Czarków, 
Odmuchów oraz majątków rolnych tych 
miejscowości powiatu  toszecko – gliwickiego 
powstałych Związków Sikawkowych. 
 
(...) 
 
Wielowieś dni 11 lutego 1888r.  
 
Zarząd Związku Sikawkowego 
(11 podpisów)  
 

TWG LISTONOSZ 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXVIII 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 
2008r.: 
 
• ustalono opłaty za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 
Tworóg (uchwała nr XXVIII/281/2008) 

• zatwierdzono nowe zasady udzielania 
stypendiów dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych (uchwała nr XXVIII/282/2008) 

• powołano nowy skład Rady Społecznej SP ZOZ 
(uchwała nr XVIII/285/2008) 

• nadano nazwy dwóm nowym ulicom  
w miejscowościach: Połomia- ul. Radosna 
(uchwała nr XVIII/287/2008), Nowa Wieś –  
ul. Olchowa (uchwała nr XVIII/288/2008) 

• zmieniono skład Komisji Komunalnej oraz 
Komisji Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług Rady Gminy Tworóg (uchwały  
nr XVIII/299/2008, XVIII/300/2008) 
 

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

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

 
DLA KOGO STYPENDIUM? 

Dla ambitnych uczniów początek roku to dobry 
moment by postawić sobie konkretne cele na kolejny 
rok pracy. Specjalnie dla nich opisujemy kryteria, 
które zgodnie z uchwałą Rady Gminy uczniowie 
muszą spełnić by uzyskać stypendium Wójta Gminy 
Tworóg.  

Dla uczniów szkół podstawowych wysokość 
stypendium wynosi nie mniej niŜ 30 zł na miesiąc  
i moŜe je otrzymać osoba, która uzyska średnią ocen 
5,70 , wzorową ocenę z zachowania oraz zdobędzie 
co najmniej trzecie miejsce w województwie lub jest 
laureatem konkursu przedmiotowego czy 
interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora 
oświaty. 

Stypendium dla gimnazjalistów wynosi nie mniej 
niŜ 50 zł miesięcznie i przyznawane będzie uczniom, 
którzy uzyskają średnią ocen 5,60, ocenę wzorową  
z zachowania oraz zdobędą co najmniej trzecie 
miejsce w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu 
wojewódzkim. 

Stypendium czeka równieŜ na osoby, które 
zdobędą szczególne osiągnięcia w zakresie sportu 
lub sztuki. Mogą one otrzymać 30 zł miesięcznie, 
jeśli zdobędą co najmniej trzecie miejsce  
w konkursach artystycznych lub zawodach 
sportowych na szczeblu minimum wojewódzkim.  
 

Pod uwagę mogą być równieŜ wzięte inne 
osiągnięcia naukowe i artystyczne  promujące naszą 
gminę, a uznane za szczególne przez Komisję 
Stypendialną.  

Stypendium przyznawane będzie za okres  
10 miesięcy, od września do czerwca i wypłacane 
jednorazowo najpóźniej do 31 sierpnia danego roku. 
Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą 
rodzice lub opiekunowie ucznia, wychowawca klasy, 
dyrekcja szkół w terminie do 25 czerwca. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy  
do zapoznania się z uchwałą nr XXVIII/282/2008 
dostępną na stronie internetowej  

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

ZMIANA W SKŁADACH 
KOMISJI RADY GMINY 
TWORÓG 

Na sesji radni podjęli dwie uchwały, na mocy 
których zmienią się członkowie Komisji Komunalnej 
oraz Komisji  Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług. Radna Urszula Zawiślok zastąpi radnego 
Tomasza Czaję w Komisji Komunalnej. Radny Czaja 
będzie natomiast członkiem Komisji Statutowej. Rada 
podjęła taką decyzję na pisemną prośbę radnego. 
Podajemy pełny skład obu Komisji: 
 
Komisja Komunalna: 
1. Waldemar Profus- przewodniczący 
2. Henryk Chmiel 
3. Urszula Zawiślok 
4. Grzegorz Szotek 
5. Bernard Hatlapa 
Komisja Statutowa i Wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług: 
1. Ryszard Pilarski- przewodniczący 
2. Henryk Chmiel 
3. Tomasz Czaja 
4. Maria Łukoszek 
5. Grzegorz Szotek 
 

RADA SPOŁECZNA SP ZOZ 
TWORÓG 

W sierpniu bieŜącego roku upłynęła kadencja 
Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z tym Rada 
Gminy Tworóg uchwałą XVIII/285/2008 ustanowiła 
nowy skład Rady Społecznej: 
Teodor Dramski- przewodniczący 
Ewa Pawełczyk- przedstawiciel Wojewody Śląskiego 
Irena Jonecko 
Maria Łukoszej 
Urszula Zawiślok 
 

TWG SESJA 
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KURIER 

SPADEK I DZIEDZICZENIE CD. 
 
Jak juŜ wspomniano w poprzednim numerze 

Kuriera dziedziczenie spadku wiąŜe się  
z obowiązkiem podatkowym. Osoba, która 
odziedziczyła spadek jest obowiązana złoŜyć  
w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe,  
z którego wynikać ma co wchodzi w skład 
odziedziczonego mienia. Co istotne, od początku 
roku 2007 obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy 
małŜonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), 
wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. NaleŜy 
pamiętać jednak, Ŝe fiskus z własnej inicjatywy nie 
odstąpi od ściągnięcia podatku. W celu zwolnienia 
się od obowiązku jego uiszczenia naleŜy  
w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od daty 
prawomocności postanowienia o stwierdzeniu 
nabycia spadku, o którym mowa w poprzednim 
numerze, złoŜyć do właściwego urzędu skarbowego 
zgłoszenie nabycia spadku na formularzu SD-Z1. 
Prawomocność postanowienia oznacza nabranie 
przez nie mocy prawnej, które następuje najczęściej 
po upływie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.  
O powyŜszym obowiązku warto pamiętać, gdyŜ 
przekroczenie terminu o chociaŜby jeden dzień moŜe 
spowodować, Ŝe będziemy musieli zapłacić do kasy 
państwa często nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Stawki podatku od spadków wynoszą w zaleŜności 
od grupy podatkowej nabywcy: 3, 5, 7, 12, 16 i 20% 
wartości nabytego udziału w majątku spadkowym.  
      

W sytuacji, kiedy przewidujemy koniec swoich 
dni, przy boku nie ma Ŝadnych krewnych, 
chcielibyśmy natomiast posiadane dobra przekazać 
po śmierci komuś bliskiemu, ewentualnie jednemu  
z wielu krewnych, najlepszym rozwiązaniem jest 
sporządzenie testamentu. Kodeks cywilny przewiduje 
kilka rodzajów testamentu, ja chciałbym jednak 
państwu przybliŜyć najprostszą i najbardziej 
popularną formę rozporządzenia na wypadek 
śmierci, jaką jest testament własnoręczny. Testament 
taki sporządza się własnoręcznie, zatem pismem 
odręcznym, nie maszynowym ani drukiem 
komputerowym. Dokument ten musi być podpisany 
przez sporządzającego i opatrzony datą.  

 
Najistotniejszym elementem jest tu tekst 

napisany ręcznie i podpis. Tak sporządzony 
testament będzie w chwili śmierci podstawą nabycia 
naszych praw i obowiązków przez osobę lub osoby  
w nim wymienione. JeŜeli mamy do czynienia  
z waŜnym testamentem, sporządzonym  
w przewidzianej przez prawo formie, wyłączone 
zostaje dziedziczenie ustawowe, o którym była mowa 
w poprzednim akapicie.  
 

W tym miejscu warto wspomnieć o instytucji 
zachowku. Występuje ona właśnie w przypadku, gdy 
przez zmarłego spadkodawcę został sporządzony 
testament. Wówczas dzieciom, małŜonkowi oraz 
rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z mocy 
prawa, gdyby nie został spisany testament, 
przysługuje prawo domagania się co najmniej połowy 
udziału w majątku spadkowym, który przypadał im 
przy braku testamentu. O instytucji zachowku naleŜy 
pamiętać. Przykładowo w przypadku śmierci naszego 
rodzica, gdy ten pozbawił nas udziału w swoim 
majątku, powołując w testamencie inne osoby bądź 
instytucje charytatywne, mamy prawo domagać się 
od nich połowy naszego udziału w majątku rodzica. 
Pytanie jaki jest  i co to jest nasz udział w majątku? 
OtóŜ udział w masie spadkowej jest to ułamkowo 
oznaczona część schedy spadkowej, która przypada 
nam w przypadku dziedziczenia z mocy prawa. 
Zobrazujmy problem na przykładzie. Zmarłym jest 
ojciec trojga dzieci, który w chwili śmierci był 
wdowcem. Był on w posiadaniu domu 
jednorodzinnego wraz z działką. Udział spadkowy 
jednego z dzieci zmarłego wynosi 1/3. W przypadku 
dziedziczenia ustawowego, kaŜde z dzieci staje się 
współwłaścicielem nieruchomości w 1/3 części. 
JeŜeli zmarły ojciec przekazałby w testamencie 
swoją posiadłość na rzecz Fundacji Y, kaŜde z jego 
dzieci mogłoby się od tej fundacji domagać sumy 
odpowiadającej 1/6 (połowa udziału) wartości 
posiadłości. 
 

Chciałbym jeszcze poruszyć następujący 
problem. Co zrobić w przypadku, kiedy jedną 
nieruchomość dziedziczy kilka osób, natomiast 
zamieszkiwać w niej zamierza tylko jedna z nich. 
Pamiętajmy, Ŝe w takiej sytuacji z mocy prawa 
wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami 
nieruchomości i mają prawo z niej korzystać. 
Rozwiązaniem jest tu dział spadku i zniesienie 
współwłasności. Najprostszym moŜliwym 
rozwiązaniem jest umowa wszystkich 
spadkobierców, która stanowi, Ŝe jeden z nich 
przejmuje na własność dany przedmiot, 
zobowiązując się jednocześnie do spłaty na rzecz 
pozostałych sum odpowiadających ich udziałom  
w majątku spadkowym. Często jednak spadkobiercy 
nie potrafią dojść do wspólnego porozumienia. 
Wówczas jedynym wyjściem jest sąd. Do niego 
naleŜy skierować wniosek o dział spadku i zniesienie 
współwłasności. W takim wniosku proponujemy 
odpowiedni podział nieruchomości lub wprost 
przejście jej własności na jedną osobę z propozycją 
stosownych do wartości nieruchomości spłat  
na rzecz pozostałych spadkobierców (koszt wniosku 
1000zl).      

Łukasz Frączek 

TWG PRAWNIK 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

 „JAK MALOWANY PTAK” 
 

Dedal i Ikar, Howard Hughes, Manfred von 
Richthofen - co łączy te postacie? Legenda, 
osobliwość, odwaga, a przede wszystkim pasja. 
Zbuntowany Ikar, szalony Hughes i wirtuozerski 
„Czerwony Baron”; wszyscy oni mieli wspólną 
kochankę – wolność! Bo właśnie takie uczucie 
wywołuje oderwanie się od ziemi i latanie  
w przestworzach. Musimy mieć jednak świadomość, 
Ŝe jest to zamiłowanie trudne, ryzykowne i nieraz 
wymagające przełamania lęków. Czy jesteśmy więc 
skazani na wzdychanie, kiedy spoglądamy w niebo  
i marzy nam się lot, a co dopiero pilotowanie. To 
marzenie jest w zasięgu naszej ręki i to dosłownie. 

 

„Ludzie często po zobaczeniu modelu  
w powietrzu zastanawiają się kto tym steruje? 
I skąd?” Jako, Ŝe zainteresowanie jest nietypowe 
dosyć szybko namierzają Marka i jego tatę. 
Adrenalinę podnoszą teŜ kraksy, które nie są moŜe 
codziennością, ale mają jednak miejsce. „Kiedyś 
podczas lotów nad boiskiem szkolnym  
w Tworogu zerwała się wichura. Model został 
porwany przez wiatr i odnaleziono go dopiero  
w okolicy nowego cmentarza w Tworogu. Sam 
podczas popisowych akrobacji Marka byłem 
światkiem małego wypadku. Pan Jonecko namówił 
syna, aby spróbował wylądować w bardziej łagodny 
sposób. Podczas kołowania nad boiskiem, model 
miał zbyt małą prędkość i spadł. Na szczęście 
materiały z jakich są zrobione te fascynujące 
maszyny są dosyć mocne i mało kruche, więc 
skończyło się na paru rysach, którymi od razu zajął 
się Pan Jan. 
 

Marek i jego tata są doświadczoną „ekipą” jeśli 
chodzi o konstruowanie modeli lub ich modernizację. 
Z miłą chęcią pomogą i posłuŜą radą. Bardzo im 
zaleŜy, aby zarazić tym bakcylem jak największą 
liczbę ludzi. Takie zainteresowania bardzo rozwijają. 
Nasz bohater zdradził mi, Ŝe myśli o zmianie 
maszyny na prawdziwą - zamiast pilotować model  
za pomocą tzw. RC – radio control chciałby usiąść  
za sterami prawdziwego samolotu. Myślę, Ŝe tak 
mało wymagające hobby (niezbyt zaleŜne od pory 
roku), które nie wymaga nadzwyczajnych 
predyspozycji (odrobina wyobraźni i zdrowego 
rozsądku) sprawi, Ŝe rzesza pilotów i konstruktorów 
znacznie się powiększy. 
 

Foto. Marzenie w zasięgu ręki. 

MoŜna mieć lęk wysokości i w dodatku nie 
potrzeba licencji pilota, aby wyprawiać najrozmaitsze 
powietrzne akrobacje. Wystarczy zostać pilotem 
modelu szybowca lub bardziej zaawansowanego 
akrobata. Niektórzy mogą powiedzieć, ze to bardzo 
drogie hobby. Nieprawda. Standardowe modele 
drewniane, z tworzywa sztucznego czy teŜ nie 
rozbijającej się pianki EPP (elapor) kontrolowane 
radiem moŜna juŜ kupić za 300zł.  

 
Jest to wydatek naprawdę niewielki w stosunku 

do frajdy jaką daje nam pilotowanie modelu. Ktoś 
stwierdzi, Ŝe to hobby mało widowiskowe. 
Wykluczone. Na własne oczy widziałem jakie moŜna 
wyczyniać akrobacje i przy jakiej szybkości się to 
odbywa. Wygląda to naprawdę niesamowicie  
i bardzo efektownie. Czy jest to zamiłowanie, które 
moŜe się szybko znudzić? Bardzo wątpliwe. 
Przykładem mogą być nasi pasjonaci lotów: Marek 
Jonecko i jego tata Jan Jonecko. Marek pełniący rolę 
pilota i testera lata juŜ od czterech lat. Jego tata zaś 
pełni rolę mechanika i konstruktora. To właśnie ich 
pasja i zaangaŜowanie powodują, Ŝe nie sposób się 
znudzić tą dyscypliną.  
 

Foto. Pilotowanie to niezła frajda. 

Wszystkich, których zainteresował temat lub chcą 
zaczerpnąć bardziej szczegółowych informacji 
zachęcam do skontaktowania się z naszymi 
bohaterami pod adresem mailowym 
mjonecko@o2.pl 

Damian Potempa 
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NA ZAKOŃCZENIE SEZONU… 
 
Trasa: Tworóg → Wielowieś → Toszek 
→Pławniowice 
 

Lato się kończy, ale na szczęście słońca 
wciąŜ nie brakuje, a nieco chłodniejsze powietrze 
moŜe okazać się pomocne podczas rowerowych 
wycieczek. W tym miesiącu proponujemy trasę 
do Pławniowic. Choć nie jest to krótki odcinek, 
warto poświęcić jeden dzień i udać się ku 
zamkom i pałacom… 
 

Bardziej leniwi mogą oczywiście wyposaŜyć się 
w koszyk piknikowy i skorzystać z „czterech kółek”, 
my jednak zachęcamy do pozostania przy dwóch  
i pooddychania świeŜym powietrzem.  
 

Długość trasy wynosi ok. 25 km, jadąc ze średnią 
prędkością 20 km/h pokonamy ją w półtora godziny. 
Z Tworoga jedziemy nowo wybudowaną drogą do 
Świniowic, skąd kierujemy się do Wielowsi. Pisaliśmy 
ostatnio na łamach TWG Kuriera o cmentarzu 
Ŝydowskim, który znajduje się w okolicach. Oprócz 
tego w Wielowsi moŜna zajrzeć do kościoła 
parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP z XV w. oraz 
zobaczyć dwór przy ul. Zamkowej 1 z 1748r. 
Kolejnym punktem naszej wyprawy jest Toszek 
oddalony od Tworoga o 20km. Gotycki zamek,  
a właściwie jego ruiny, choć powszechnie znane, 
tworzą malowniczą scenerię, którą nie sposób się 
znudzić. Obecnie na zamku mieści się siedziba 
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, na dziedzińcu 
na turystów czeka baszta i kawiarenka, w której 
moŜna odpocząć podziwiając zielone otoczenie 
rodem z czasów średniowiecza. Co wytrwali przy 
pomocy wyobraźni mogą spotkać Białą Damę. 

 
Kiedy juŜ wrócą siły, ruszamy w dalszą drogę. 

Naszym celem są Pławniowice – niewielka 
miejscowość połoŜona przy autostradzie A4.  
To właśnie tam czeka nas odpoczynek nad jeziorem  
i kolejna atrakcja w postaci pałacu.  
 

PodąŜając piękną wiejską okolicą mijamy pola, 
łąki i bardzo charakterystyczny przejazd kolejowy, 
przejeŜdŜamy obok zbiornika retencyjnego i w końcu 
docieramy do kluczowego skrzyŜowania. Tam 
skręcamy w lewo i po około stu metrach w prawo  
w ulicę PlaŜową. Piasek na asfalcie jest dla nas 
znakiem, Ŝe zbliŜamy się do celu. Przed nami plaŜa  
i Jezioro Pławniowickie. Zbiornik utworzono w 1970 
roku, w miejscu dawnej kopalni piasku. W tej chwili 
okolice są popularnym terenem rekreacyjnym 
odwiedzanym przez turystów niemal z całego Śląska. 

Siedząc na plaŜy moŜna dostrzec na drugim 
brzegu wieŜę z Pałacu Ballestremów. śeby dostać się 
do zespołu pałacowo-parkowego w Pławniowicach 
wystarczy objechać jezioro (prawą lub lewą stroną).  
Na miejscu zobaczymy prawdziwą perełkę 
architektoniczną z końca XIX wieku.  

 

Foto. Nocą Jezioro pławniowickie zamienia się w idealny punkt 
obserwacyjny nieba, a dla zakochanych to wymarzone miejsce  

na romantyczne spacery.   

Urokliwy park o powierzchni 2,4 ha i ciekawy pałac 
z kaplicą przyciągają nie tylko turystów, ale równieŜ 
nowoŜeńców, którzy wybierają Pławniowice na plener 
ślubnych zdjęć. Zabudowania utrzymane w stylu 
neomanieryzmu niderlandzkiego z wieloma dodatkami 
neogotyckimi, robią wraŜenie i zachęcają do spaceru.  
Dachy budynku zdobią liczne wieŜe i wieŜyczki,  
na największej z nich znajduje się zegar.  
 

Trasa jest idealną propozycją dla wszystkich 
kochających spokojne, ale ciekawe miejsca oraz 
aktywny wypoczynek. Prócz tego rowerowe wycieczki 
to najskuteczniejszy sposób na zachowanie kondycji  
i formy. Korzystajmy póki pogoda na to pozwala!    
 

Foto. Pałac Ballestremów to prawdziwa perełka architektoniczna 
Śląska. 
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KURIER 
TWG 

DOśYNKI 2008 ZA NAMI! 
 

Mieszkańcy gminy w tym roku bawili się  
w Świniowicach. Podsumowując moŜna 
powiedzieć, Ŝe dopisała pogoda, frekwencja  
i dobre humory.  

 
W sobotę zorganizowano piknik rodzinny z grami 

i zabawami dla dzieci oraz zabawę pod chmurką dla 
dorosłych… W niedzielę, w Kaplicy p.w. 
Nawiedzenia. Św. ElŜbiety w Świniowicach  odbyła 
się uroczysta msza święta w intencji rolników.  
O godzinie 14 przez Świniowice przeszedł pochód 
doŜynkowy z kolorowymi wieńcami. Podczas części 
oficjalnej władzom wręczono bochenki chleba.  
Rozdano nagrody w konkursach: Przewodniczącej 
Rady Gminy Tworóg – na wieniec doŜynkowy oraz 
Wójta Gminy – na najładniejszy wystrój posesji. 
ZwycięŜył wieniec z Nowej Wsi, wśród posesji z kolei 
najbardziej spodobał się wystrój państwa John. Nie 
ma gminnej imprezy bez koncertu Orkiestry Dętej  
z Tworoga, zaraz po występie muzyków na scenie 
pojawili się „Miedarzanie”, grupa „Demo”, „Kamraty”  
i „Bajery”. Wieczorem mieszkańcy gminy bawili się 
podczas zabawy tanecznej wraz z zespołem „Lotos”. 
Co tu duŜo mówić, zobaczcie sami…   
 

KULTURALNIE 
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Foto. Tradycyjny przejazd starostów bryczką. 

Foto. Chleb – symbol dostatku, gościnności, a takŜe trudu pracy. 
Wypiekany w lokalnej piekarni został wręczony władzom Gminy. 

Foto. Piękne dziewczyny z grupy Demo – występ zespołu pod 

patronatem GOK. 

Foto. Zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Bank 
Spółdzielczy w Tworogu. 

Foto. Wytworna, gustowna, po prostu z klasą. Zwycięska korona  
z Nowej Wsi (pierwsza z prawej). Obok stoją  korony z Tworoga  

i Świniowic. 

Foto. Lepienie z gliny – zabawa dla całej rodziny. 
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NOWY ZAMEK 
 

7 kwietnia 1899 r. zmarł dziedzic Brynka dr Hugo 
von Rosenthal. Dziedzicem majątku została jego 
jedyna córka, Barbara. Wkrótce jednak włości 
przeszły w posiadanie Donnersmarcków. 
 

Kiedy zmarł ojciec, Barbara (ur.18.kwietnia 
1892r.) miała dopiero 7 lat i była jeszcze dzieckiem. 
Widocznie nie przejawiała zainteresowania 
zarządzaniem dobrami, jakie jej przypadły w spadku, 
dlatego był jej przydzielony opiekun prawny aŜ  
do pełnoletności. 
 

W międzyczasie brynkowskimi dobrami 
zainteresował się Graf Hugo II Henckel von 
Donnersmarck (ur. 31.07.1832r. w Siemianowicach), 
który w 1856r. oŜenił się z Wandą  z d. Gräfin 
Gaschin von und zu Rosenberg. Graf Hugo II 
powaŜnie przystąpił do realizacji swojego zamysłu. 
Pierwszym punktem planu była przebudowa starego 
zamku wybudowanego w 1872r. przez Ottona von 
Rosenthala, ojca Hugona. Do tej powaŜnej inwestycji 
wynajął znanego wrocławskiego architekta Karla 
Grossera, (Ŝył w latach 1850 – 1918) urodzonego  
w Schmiedeberg (obecnie Kowary). Co ciekawe, 
stary zamek zaprojektował Karl Lüdecke, który był 
adeptem tej samej uczelni co Karl Grossem. Obaj 
ukończyli berlińską Akademię  Budowlaną. 
 

W tym czasie we Wrocławiu  było siedmiu 
czynnych architektów, przy czym czterech rządowych 
(państwowych), czyli podporządkowanych, i trzech 
prywatnych, niezaleŜnych tj. Karl Lüdecke, Karl 
Grosser i Karl Schmidt. Z tego wynika, Ŝe mimo 
róŜnicy wieku (24 lata) Lüdecke i Grosser znali się 
dobrze. MoŜna przypuszczać, Ŝe Graf Hugo II 
przebudowę zamku zleciłby zapewne Karlowi 
Lüdecke, niestety zmarł on w 1894r.  
 

W 1904 r. został zrealizowany plan kupna Brynka 
przez Donnersmarcków. Do przebudowy zamku 
przystąpiono w 1905r. Główny budynek został prawie 
w 90 procentach rozebrany i na częściowo starych 
fundamentach postawiono nowy budynek, który 
został poszerzony, podwyŜszony i dobudowano do 
niego dwa boczne skrzydła. Budowa środkowej 
części trwała rok, co moŜna odczytać na ścianie 
frontowej.  
 

Całość zaprojektowano w stylu eklektycznym  
z elementami neobaroku. Budowa 
dwukondygnacyjna, o korpusie flankowanym  
od frontu przez dwie wieŜe zwieńczone cebulastymi 
hełmami, na osi głównej portyk z tarasem. Dach 
zamku mansardowy z lukarnami. 
 

Graf Hugo II nie cieszył się długo 
przebudowanym zamkiem, zmarł 02.04.1908r. o 
godz. 12.15 w Brynku. Prace budowlane zakończono 
juŜ po jego śmierci. Na tarasie od strony zachodniej 
 

moŜna zobaczyć inskrypcję z datą ukończenia 
22.05.1908. Całkowity koszt przebudowy, rozbudowy 
i budowy ujeŜdŜalni, wieŜy ciśnieniowej, kompleksu 
ogrodowego i domu administracyjnego wyniósł ponad 
3 miliony marek.  
 

Przy okazji budowy obu zamków powstał nowy 
przysiółek o nazwie Zegelna (Cegielnia). Parę 
kilometrów od Brynka znajdowało się miejsce gdzie 
występowały złoŜa gliny. Okazało się, Ŝe jest to 
najlepszy surowiec na produkcję cegły klinkierowej, 
która jest w pełni mrozoodporna oraz odporna  
na działania czynników atmosferycznych.  

 
Cegła była znana w całej okolicy; oba zamki  

z Brynka, większość budynków z Tworoga  
i miejscowości ościennych były z niej wybudowane. 
Mało tego, cegły rodem z Brynka-Cegielni były 
wykorzystywane nawet w Świnoujściu, gdzie 
wybudowano z jej wykorzystaniem co bardziej 
prestiŜowe budynki uzdrowiskowe.  
       

Fryderyk Zgodzaj  
 

TWG PO ŚLĄSKU, 
czyli słowniczek gminy Tworóg 
 

Oto kolejna porcja śląskich słówek z naszej 
gminy, a dokładnie z Kotów. Zebrała je, przy 
współpracy z mieszkańcami Irena Jonecko. Mamy 
nadzieję, Ŝe w przyszłym numerze uda nam się 
zebrać słówka z innych miejscowości.  
 
Czasła - łąki i pola wzdłuŜ rzeki Stoły i lasów  
w Kotach w stronę Wesołej 
fiśla - wejście z dworu na strych 
Gawło - duŜa polana- łąka w lesie w Kotach w stronę 
Borowian 
Lisio Góra - wzniesienie na drodze Tworóg- 
Lubliniec przy zjeździe do Kotów 
mycka – czapka 
Niwy - tereny za boiskiem sportowym w Kotach 
Nowo Kolonijo - ul. Potępska w Kotach 
Staro Kolonijo - ul. Starowiejska w Kotach 
szlajfka - wstąŜka 
tinta - atrament 
 
 

AUTOBUS SZKOLNY 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
pozytywnie rozpatrzyło wniosek złoŜony przez 
gminę Tworóg o przyznanie autobusu szkolnego. 
Nowy autobus wyprodukowany przez AUTOSAN 
S.A. o wartości 364 658,00 zł pierwszy kurs ma juŜ 
za sobą. Podczas gminnych doŜynek pojazd 
przewiózł członków orkiestry   straŜackiej  
z Tworoga na występ do Świniowic.  
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Drodzy Czytelnicy, zostawiamy do waszej 
dyspozycji kolejną część magicznej opowieści  
o pewnej tajemniczej legendzie… 

 
ADRIANNA KROLL, KUFER, 
część II 
 
– Chyba jedna z waszych ciotek jest chora – rzekła 
rozglądając się po kuchni, do której została 
wprowadzona. 
– To pewnie Stefania, za długo włóczy się po lasach, 
a potem jest chora – GraŜyna wyciągała szklanki. – 
Pewnie znów ktoś na nią urok rzucił. Trzeba posłać 
po Eugenię. Tylko ona da sobie z tym radę. 
– Taka staruszka, co nie wygląda na swoje lata? 
Pędzi jak pociąg. 
– Widzę, Ŝe juŜ ją poznałaś, nieznajoma – Grzegorz 
obserwował ją spod zmruŜonych powiek. 
– Och, przepraszam – rzeczywiście oni podali swoje 
imiona, a ona zachowała się jak wieśniak  
z zaściankowej wsi. – Marcelina. Marcelina Grambla 
– dodała chcąc zobaczyć efekt. 
Wszystkie szklanki spadły na podłogę tucząc się  
w drobny mak, a chłopak zbladł mimo opalenizny. 
– śartujesz! Powiedz, Ŝe Ŝartujesz! – GraŜyna 
chwyciła ją za ramiona. 
– Nie, dlaczego miałabym Ŝartować. Chcesz 
zobaczyć dowód osobisty? 
– I co teraz? – brat spojrzał przeraŜonym wzrokiem 
na siostrę. 
– Nie wiem – dziewczyna miała łzy w oczach. – MoŜe 
trzeba porozmawiać z Eugenią? 
– O co chodzi? – Marcelina nie wytrzymała, nie lubiła 
być traktowana jak powietrze. 
– Masz tylko dwa dni, Ŝeby znaleźć skarb matochy. 
– Kogo? Nie, nie wytrzymam. Najpierw guślnica, 
teraz matocha. O kogo chodzi i dlaczego mam tylko 
dwa dni na znalezienie czegoś, o czym nie mam 
pojęcia? 
– Guślnica i matocha to inaczej wiedźma lub 
czarownica – GraŜyna usiadła cięŜko na krześle. – 
Według prastarej legendy, ale przekazywanej 
kaŜdemu pokoleniu w niezmienionej postaci, 
potomkini starej Gramble pojawi się tutaj i musi w 
ciągu dwóch dni znaleźć skarb protoplastki rodu. 
Inaczej cała okolica, w promieniu kilku wiorst zniknie. 
– Co to jest wiorsta? Jakaś miara długości? 
– Według naszych obliczeń około 50 kilometrów. 
– O BoŜe – jęknęła Marcelina. – Znacie ją dokładnie? 
MoŜe będą tam jakieś wskazówki! 
– Mamy tekst, napisany przez naszą matkę. Zaraz go 
poszukam – chłopak zniknął za drzwiami. 
– Napijesz się czegoś? 
– Najlepiej czegoś mocnego. Nie sądziłam,  
Ŝe pojawiając się tutaj spowoduję katastrofę – ukryła 
twarz w dłoniach. 
– Przepraszam cię za zachowanie – GraŜyna usiadła 
przy niej. – Boimy się po prostu. 
– To tylko legenda! – zaprzeczyła. 
 

– Nie, nie tylko. Tutaj Ŝyje się blisko natury, całkiem 
inaczej niŜ w „cywilizowanym” świecie. Nie ma nawet 
lekarza. Chorobami zajmują się baby i znachorzy. 
– Śmiertelność musi być wysoka. 
– Właśnie nie. 
Wrócił chłopak i wręczył jej zapisaną kartkę. 
– Przeczytaj. 
 

W środku lata, gdy z nieba będzie się lał 
słoneczny Ŝar nadejdzie od strony zachodniego lasu 
kobieta. Jej oczy będą koloru nieba w czasie burzy,  
a długie włosy będą przypominały grzywę karego 
konia. Przyjdzie za guślinicą, ostatnią z okolicy, 
będąc córką największej matochy i sama nią będąc, 
nieświadomie. śeby naprawić całą krzywdę ciągnącą 
się od wieków i zdjąć przekleństwo ciąŜące na niej, 
na jej rodzinie. W środku głuszy znajdzie swoje 
przeznaczenie i skarb przeznaczony tylko dla niej. 
Uzdrowi obłąkanego z jego szaleństwa, strzygę  
i zmorę przywróci dla świata. Ona i rudowłose 
bliźniaki zrobią pierwszy krok ku normalności.  
W DWA SŁOŃCA! W razie poraŜki wszystko zniknie 
w uderzeniu Peruna, w promieniu kilku wiorst,  
aŜ do kurhanu Jarowita. 
Ostatnia guślnica wskaŜe kierunek. 
 
– To bardziej zagmatwane, niŜ sądziłam – Marcelina 
spojrzała na rodzeństwo. – To wy będziecie moimi 
pomocnikami, według legendy. Chyba jesteście 
bliźniakami? Macie rude włosy. 
– Jesteśmy – potwierdził Grzegorz. – Dlatego 
przebywamy tutaj w czasie kaŜdego lata czekając  
na nią, na ciebie – poprawił się. 
– Eugenia jest guślincą i spotkałaś ją na drodze. 
– Przyszłam za nią – potwierdziła. – Mam nadzieję, 
Ŝe przynajmniej ona będzie mówić z sensem. 
– Nie oczekuj tego, jest strasznie tajemnicza. Nikt nie 
wie gdzie mieszka, ale ona zawsze wie, kiedy ktoś 
potrzebuje jej pomocy. 
– Dlaczego mi się tak przypatrujesz? – Marcelina 
spojrzała na GraŜynę. 
– Ty przecieŜ teŜ jesteś czarownicą – odparła. 
– Nieświadomą, jeŜeli wierzyć legendzie. 
– Idziemy do Stefanii – postanowiła GraŜyna. 
 

Marcelina westchnęła cięŜko. Nie sądziła, Ŝe jej 
wyprawa zamieni się w wyścig z czasem. Dwa dni to 
bardzo mało, a ta legenda jest tak nieprecyzyjna. 
Poza tym oprócz poszukiwania skarbu musi się 
jeszcze zająć trzema osobami. Strzyga i zmora?  
A cóŜ to jest? Perun? Była oczytana, ale teraz 
okazało się, Ŝe jest jak dziecko we mgle, które nie 
wie, w jaką się stronę obrócić. Po kilkunastu krokach 
zatrzymali się przed ciemnymi drzwiami do chałupy. 
Cały budynek chylił się ku upadkowi, jakby 
przygniatany stopą olbrzyma. Nagle z środka 
wyszedł starzec opierając się na kosturze. 
 

c.d.n. 
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KSIĄśKA: „SPRAWIEDLIWOŚĆ OWIEC”, LEONIE SWANN 
 

„Z kręgu owiec wytruchtało jagnię. Nie miało jeszcze imienia. Jagnięciu 
nadaje się imię dopiero wtedy, kiedy przeŜyje swoją pierwsza zimę (…)”. Jakie 
jeszcze zwyczaje panują w świecie owiec? Co myślą o ludziach i dlaczego 
poszukują sprawiedliwości? Wszystkiego dowiecie się z jednej z najbardziej 
błyskotliwych powieści ostatnich lat. Powieść od pierwszych stron wciąga 
czytelnika w świat zielonych pastwisk usłanych zagadką śmierci pasterza. Wierne 
owieczki postanawiają dowiedzieć się co naprawdę wydarzyło się feralnej nocy  
i rozwiązać sprawę, która wygląda na morderstwo… W trakcie śledztwa 
przeŜywają róŜne przygody i krok po kroku zbliŜają się do prawdy.   
 

Utwór jest świetnym studium ludzkiej (nie owczej!) natury, z którego moŜna 
wyciągnąć przeraŜające wnioski. „Sprawiedliwość owiec” to niezwykle zabawna 
powieści kryminalna napisana ciekawym językiem. W pozornej naiwności 
owczych domysłów kryje się bowiem głęboka analiza naszej kultury. 
Gorąco polecamy! KsiąŜka jest dostępna w Bibliotece Gminnej w Tworogu.   
     

 

MUZYKA: „DEKALOG”, NORMALSI 
 

Ta mało znana i niedoceniona jeszcze w kraju grupa z Łodzi 
prezentuje swój drugi album, będący bardzo ciekawą koncepcją 
biblijnego dekalogu.  Znajdziemy tu 10 róŜnorakich utworów będących 
pewnego rodzaju interpretacją kolejnych przykazań w kontekście 
współczesnego świata. JuŜ pierwszy ich odsłuch daje wraŜenie w pełni 
profesjonalnie przygotowanej i ciekawie brzmiącej płyty. Utwory 
znacznie róŜnią się od siebie i momentami zaskakują róŜnorodnością. 
Oprócz charakterystycznych osobistych ballad, filmowych fragmentów 
ilustracyjnych jest miejsce równieŜ dla cięŜkiego i krwistego brzmienia 
rockowego. Całość przekazu nie sugeruje jednak Ŝadnych myśli – 
powoduje raczej zadumę, skupia się na zadawaniu pytań słuchaczom, 
których rolą jest samodzielne odszukanie odpowiedzi.  

 

FILM: „OJCIEC CHRZESTNY TRYLOGIA” 
 

Klasyk, to chyba jedyne słowo jakie się nasuwa i jakim moŜna określić 
wszystkie trzy części kultowego filmu „Ojciec Chrzestny” wyreŜyserowanego 
przez Francisa Forda Coppole. Wielu czasem się zastanawia co ten film ma 
takiego w sobie? Morderstwa, korupcja, nienawiść przewijają się we wszystkich 
trzech odsłonach. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe oprócz mrocznego klimatu są 
tu prezentowane pewne wartości. Przede wszystkim rodzina i hierarchia w niej 
panująca. Świat przestępców pełni jakby tło dla rodzinnych problemów. To tło 
momentami jednak przytłacza; nasi bohaterowie muszą podejmować 
dramatyczne decyzje, które trapią ich nieraz przez całe Ŝycie. Prawdziwą 
wartością tego filmu jest autentyczność postaci i świata, który je otacza. 
Wpatrując się w kolejne części trylogii jesteśmy w stanie uwierzyć, Ŝe rodzina 
Corleone istnieje naprawdę. 

Niewątpliwie o sukcesie stanowią równieŜ wyjątkowe kreacje Al Pacino, Marlona Brando, Roberta de Niro, 
Diane Keaton czy Bridget Fonda. To właśnie ta suma czynników sprawia, Ŝe film dostarcza nam emocji, 
przeraŜa nas, ale i wzbudza współczucie. Wywołując tak silne uczucia i ukazując doskonały kunszt reŜyserski 
oraz aktorski obraz musiał stać się perłą z lamusa. 
 

Nowatorski i oryginalny sposób podejścia do tematu motywu biblijnego, przygotowanie szaty graficznej  
w oparciu o obraz Hieronima Boscha  „Piekło” dają solidną porcję materiału dla tych, którzy oprócz 
przyjemnego dla ucha brzmienia szukają w muzyce czegoś więcej. 
 



 13 

 

NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

CHCESZ ZAGRAĆ W TENISA? 
WYBIERZ SIĘ DO WOJSKI! 
  

W Wojsce przy świetlicy szkolnej i środowiskowej 
wybudowano kort tenisowy z prawdziwego 
zdarzenia. Pomysł ten powstał kilka lat temu i trzeba 
przyznać, Ŝe był trafiony. W remont boiska,  
na którym powstał kort zaangaŜował się sołtys 
Wojski Jan Siwiec, były dyrektor szkoły. Poświęcił 
swój wolny czas i zachęcił do budowy wielu 
mieszkańców Wojski i nie tylko. Ludzie ci  z wielkim 
zapałem i poświęceniem wybudowali kort, który teraz 
moŜe słuŜyć miłośnikom sportu i zwolennikom 
aktywnego spędzania wolnego czasu.   
  

Dzięki pracy wolontariuszy koszt budowy kortu 
był o połowę niŜszy od szacowanego, gdyŜ pieniądze 
potrzebne były tylko na zakup materiałów 
budowlanych. Kwota ta wyniosła 30.000,00 zł  
i zabezpieczono ją ze środków Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Realizatorzy 
Programu uwaŜają, Ŝe aby ludzie nie musieli 
spędzać wolnego czasu tylko i wyłącznie przy stole  
i butelce, naleŜy im stworzyć zaplecze sportowe.  
Za wykonanie załoŜeń  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi odpowiada Teresa 
Chęcińska, która stara się by jak najwięcej pieniędzy 
z Programu zostało przeznaczonych na rozbudowę 
bazy sportowej w gminie. Kort jest juŜ trzecim 
obiektem sportowym, po boisku w Świniowicach  
i korcie w Kotach, wybudowanym tym sposobem. 
  

Choć czyn społeczny wydaje się czasem 
pojęciem przestarzałym, to właśnie dzięki pracy 
wolontariuszy udało się zakończyć budowę boiska. 
Oto nazwiska ludzi, dzięki którym dzisiaj moŜna 
korzystać z kortu: Józef Jonecko, Andrzej Zyta, 
Przemysław Chęciński, Piotr Biwo, Jan Nowak, Piotr 
Jonecko, Alfred Sołga, Bernard Mazalik, Antoni 
Dylong, Wiesław Zamora,  Eugeniusz Kaszuba, 
Krystian Popielarz, Daniel Popielarz, Leon Jonecko,  
Jerzy Ziaja, Szymon Jonecko. Eugeniusz Siwiec, 
Andrzej Pysik, Ernest Mazalik, Andrzej Kurowski, 
Jerzy Zyta, Hubert Sopot, Arkadiusz Gładysz, 
Krzysztof Kaszuba, Dawid Popielarz, Dariusz 
Popielarz, Marek Pierończyk, Alfons Halder, Henryk 
Jaworek, Marian Pelka, Adrian Miś, Jan Laskowski, 
Zdzisław Kolasowski, Marcin Paździor, Andrzej 
Kukowka, Krystian Pigulla, Piotr Woldan, Stefan 
Dudek,Wilchelm Macha, Krystian Sołga, Michał 
Jaworek, Piotr Tyczka, Paweł Osman, Lachowicz 
Andrzej, Rafał Sowa, Michał Szotek. 
  

Podziękowania naleŜą się firmom i organizacjom, 
które udzieliły pomocy przy budowie. 
  

Dla przybyłych mieszkańców organizowano 
szereg konkursów z cennymi nagrodami. Wszyscy 
uczestnicy festynu mogli wziąć udział w loterii 
fantowej, której nagrodą główną była wieŜa 
stereofoniczna. Gwiazdą wieczoru był satyryk 
„Humorysta Tolek”, który zabawiał gości muzyką  
i dowcipem. Festyn zakończyła zabawa taneczna.  
Za pomoc w organizacji festynu dziękujemy Pani 
GraŜynie Chmiel – dyrektor GOK w Tworogu, Panu 
Andrzejowi Dreslerowi oraz Członkom LKS Olimpia  
i OSP Boruszowice – Hanusek.  

Łukasz Ziob 
 

Foto. Synchronizacja ruchów w chodakach. 

Są to: Skład Kolonialny Jan Walosczyk w Miedarach, 
Zakład Przetwórstwa Odpadów Przemysłowych 
Leszczyny Czerwionka, Zakład Leczniczo 
Wychowawczy w Wojsce oraz Baza Transportowa  
w Wojsce. 
 

FESTYN RODZINNY  
W BORUSZOWICACH 
 

W sobotę 23 sierpnia odbył się na boisku 
sportowym w Boruszowicach doroczny festyn 
organizowany przez członków LKS Olimpia 
Boruszowice oraz OSP Boruszowice – Hanusek. 
Organizatorzy zadbaliby o to by mieszkańcy 
Boruszowic i Hanuska, a takŜe wszyscy przybyli 
goście spędzili sobotnie popołudnie na miłej zabawie 
i w dobrym humorze.  
 

Sportowcy, straŜacy i ich przedstawiciele wybrani 
z publiczności rywalizowali między sobą w róŜnych 
konkurencjach, rozegrano mecz piłkarski, 
przeprowadzono zawody poŜarnicze, przeciągano 
linę oraz ścigano się w specjalnie przygotowanych 
chodakach. Walka prowadzona fair zakończyła się 
remisem i nie pozostało nam nic innego  
jak dokończyć rywalizację w przyszłym roku.  
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Dobra pogoda, wysoka frekwencja, a przede 
wszystkim zapewnione atrakcje sprawiły,  
Ŝe organizatorzy mogą być dumni ze swojej imprezy. 

 

KRIOTERAPIA W OŚRODKU 
ZDROWIA W TWOROGU 
  

Z informacji uzyskanych od dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, dr med. Andrzeja Elwarta wynika,  
Ŝe Ośrodek Zdrowia w Tworogu przygotowuje się do 
otwarcia gabinetu zabiegowo – rehabilitacyjnego,  
w którym stosowana będzie krioterapia czyli metoda 
leczenia zimnem. Zakupiono juŜ odpowiedni sprzęt, 
w którym do obniŜenia temperatury wykorzystywany 
jest ciekły azot.  
 

Pierwszy aparat medyczny słuŜy do kriodestrukcji 
tkanek KS2, dzięki czemu moŜliwe będzie 
przeprowadzanie mikrooperacji laryngologicznych, 
dermatologicznych oraz ginekologicznych. Zabiegi te 
stosowane są zwłaszcza w przypadkach zmian 
skórnych oraz zmian powstałych na błonach 
śluzowych.  Aparat kosztował 4.300,00 zł. Ośrodek 
uzyskał wymagane atesty techniczne, a 3 lekarzy 
pracujących w Ośrodku (dermatolog, laryngolog  
i ginekolog) po przebytym szkoleniu  uzyskało 
odpowiednie certyfikaty i będą mogli wykonywać 
zabiegi.  
 

Drugi zakupiony aparat KRIOPOL R11 słuŜy do 
rehabilitacji w niskich temperaturach (-160ºC),  która 
stosowna jest między innym w przypadkach 
zapalenia stawów, czy przewlekłych zapaleniach 
kręgosłupa szyjnego. Wartość aparatu to 4.000,00 zł. 
Oba zakupy sfinansowano ze środków własnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.  
 

Do rozwiązania pozostaje tylko problem 
urządzenia gabinetu, gdyŜ nie mamy juŜ wolnych 
pomieszczeń w Ośrodku, mówi dr med. Andrzej 
Elwart, dyrektor Ośrodka. Obecnie sprzęt stoi  
w gabinetach lekarskich. 
 

SAMOCHÓD STRAśACKI 
  

OSP Tworóg otrzymała nowy samochód 
straŜacki. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford 
Transit o wartości 138.096,50 zł został zakupiony  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwa 
Powiatowego oraz Gminy Tworóg.  
 

Z tej okazji odbyło się uroczyste poświęcenie 
pojazdu a w sobotę 23 sierpnia straŜacy z OSP 
Tworóg zorganizowali festyn przy Urzędzie Gminy. 
Dla dzieci przygotowano konkursy z nagrodami,  
a dorośli mogli w tym czasie wysłuchać koncertu 
orkiestry straŜackiej z Tworoga. Atrakcją festynu były 
pokazy straŜackie. Zebrani mogli zobaczyć jak 
straŜacy ratują osobę z płonącego budynku Urzędu, 
a takŜe mogli sprawdzić jak spisuje się nowy sprzęt 
podczas wyciągania ofiar z samochodu, który uderzył 
w drzewo.  

DACH W REMONCIE 
 PoniewaŜ do ogłaszanych do tej pory 
przetargów na remont dachu w Szkole 
Podstawowej w Tworogu nie zgłosiła się Ŝadna 
firma, zgodnie z przepisami zlecono wykonanie 
inwestycji bezprzetargowo. Firma, która podjęła się 
realizacji zadania ma zakończyć remont do  
15 października bieŜącego roku. Przy tej okazji 
odremontowany zostanie zegar na budynku szkoły. 
Zgodnie z zaleceniami sanepidu remont objął takŜe 
posadzkę na schodach i piętrze budynku.  
 

Foto. Tym razem była to akcja kontrolowana, pokazała jednak, Ŝe 
nowy samochód straŜacki sprawdza się znakomicie. 

Foto. Wypadki samochodowe to norma na naszych drogach – 
pomoc jest więc niezbędna. 

Wieczorem odbył się pokaz  fire-show, wykonany 
przez gliwicką grupę „Asocjacja”. Imprezę uwieńczyła 
zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Diapson”.   
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 
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REWIZYTA  
W KOZAKOWICACH 
  

9 sierpnia miała miejsce rewizyta pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi w Kozakowicach 
w gminie Goleszów. Wczesnym rankiem wyruszyły  
z Tworoga skąd udały się do Ustronia. Gości 
przywitały Agata Stefanik, sołtys Kozakowic oraz 
Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Anna 
Czudek. Wycieczka podąŜyła w kierunku Cieszyna, 
tam czekał juŜ na nią przewodnik, w ten sposób 
rozpoczęło się zwiedzanie Cieszyna. Uczestniczki 
wycieczki zostały oprowadzone po najwaŜniejszych 
zabytkach miasta znajdujących się na  Wzgórzu 
Zamkowym:  Rotunddzie św. Mikołaja i tzw. WieŜy 
Piastowskiej. 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

R             E             K             L             A             M             A 

KONKURS TRWA !!! 
 

Przypominamy uczniom szkół podstawowych 
oraz gimnazjum o konkursie na najpiękniejsze 
opowiadanie „moje wspomnienia z wakacji” 
Oto zasady konkursy: 
 
Krok pierwszy: NaleŜy 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: tekst trzeba wysłać 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. Wyniki konkursu oraz najciekawsze 
opowiadania opublikujemy w październikowym 
numerze Kuriera. 
 
Sponsorzy: Urszula Zawiślok, FOTO KOWOLL, 
GS Tworóg, GOK Tworóg 
 

Przewodnik opowiedział legendę o Studni Trzech 
Braci -  miejscu, w którym rzekomo spotkało się 
trzech załoŜycieli Cieszyna. Potem panie zwiedziły 
zabudowania rynku m.in. ratusz, liczne kamienice, 
przystanęły takŜe na moment przy studni z figurą  
św. Floriana. Później udały się w kierunku ulicy 
Przykopa, gdzie znajdują się charakterystyczne 
zabudowania połoŜone nad potokiem zwane 
„Cieszyńską Wenecją”. Ostatnim akcentem wizyty  
w Cieszynie było odwiedzenie KsiąŜnicy Cieszyńskiej 
-  komunalnej biblioteki zawierającej kilka 
zabytkowych kolekcji ksiąŜkowych powstałych  
w okresie od XVIII do XX w. Po wizycie w bibliotece 
panie udały się do Goleszowa i odwiedziły jeszcze 
Izbę Oświęcimską.  

 
W Kozakowicach, w siedzibie KGW gospodynie 

zostały podjęte uroczystym obiadem, podano równieŜ 
regionalne słodkości. Podczas całej wizyty panowała 
miła atmosfera, kobiety wymieniły się  
doświadczeniami, biesiadzie towarzyszył wspólny 
śpiew. Wszyscy byli zgodni, Ŝe tego typu spotkania 
sprzyjają obustronnemu poznawaniu się oraz 
wzajemnej integracji. Za zorganizowanie całego 
wyjazdu wyrazy uznania naleŜą się sołtysowi Nowej 
Wsi, Reginie Mice oraz przewodniczącej KGW, 
Danucie Elwart. Mimo niesprzyjającej pogody cały 
wyjazd był bardzo udany a jego uczestniczki wróciły 
zadowolone, pełne nowych pomysłów oraz energii do 
dalszego rozwijania swojej działalności.  
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Teraz druŜyna przechodzi okres stabilizacji. 
PotęŜny sponsor chce w planie kilkuletnim 
odbudować dawną potęgę. Charakter druŜyny  
z Zabrza moŜna porównać z wieloma wielkimi 
klubami jak chociaŜby Manchester United czy FC 
Liverpool, które były uznane za druŜyny z środowisk 
klasy robotniczej. Nie było to bez znaczenia. Kibice 
tych druŜyn charakteryzowali się wielką lojalnością 
wobec swoich druŜyn. Na pierwszym miejscu 
stawiano waleczność i oddanie druŜynie, a potem 
dopiero znaczenie miały trofea.  
 

Dziś nie ma tak wyraźnych podziałów klasowych 
jeśli chodzi o kibiców. Pozostały jedynie przydomki 
takie jak „wojskowi” (Legia Warszawa), które 
funkcjonują do dziś. Robotniczy charakter niektórych 
druŜyn moŜna rozpoznać juŜ tylko po nazwach  
(np. Górnik czy Hutnik). 
 

Lata dziewięćdziesiąte nadały niesłuszną 
etykietę kibica chuligana. Wielu wytyka kibicom 
ekscesy jakie mają miejsce na stadionie czy poza 
nim. Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe wielkie skupiska 
ludzi rządzą się swoimi prawami nieraz pojedynczy 
impuls potrafi porwać tłumy i wywołać niepoŜądane 
efekty. Zwróćmy teŜ uwagę na to, Ŝe kibice to nieraz 
młodzieŜ przechodząca okres buntu popełniająca 
błędy jak kaŜdy z nas kiedyś. Pojedyncze wybryki nie 
powinny wpłynąć na opinię o kibicach. Prawdziwi 
kibice, równieŜ w naszej gminie, potrafią 
zorganizować „busika”, aby dotrzeć na mecz swojej 
druŜyny i efektownie jej kibicować bez uŜycia 
przemocy. Na stadionie w Zabrzu jest juŜ normą,  
Ŝe przychodzą tam całe rodziny. A stadion im. 
Ernesta Pohla przypomina coraz to bardziej ten  
z okresu lat ‘60 – ‘80. Do sukcesu brakuje jedynie 
druŜyny, która zrealizowałaby prośby kibiców 
wyraŜane w słowach: „Zagraj, zagraj jak za dawnych 
lat”, ale na to musimy jeszcze cierpliwie poczekać.  
 

Damian Potempa 
 

TO MY CHŁOPCY Z GÓRNIKA! 
ZNA NAS CAŁA LIGA! 
 

Nie obraŜając sympatyków innych druŜyn moŜna 
śmiało stwierdzić, Ŝe nasza gmina ma monopol  
na kibicowanie Górnikowi Zabrze. To tradycja 
pokoleniowa. Dziadkowie, ojcowie, a teraz synowie 
są sympatykami zabrzańskiej jedenastki. Ale po 
kolei. 
 

DruŜyna „Górnika” powstała w grudniu 1948 
roku. Fakt ten dokonał się poprzez fuzję czterech 
innych druŜyn z Zabrza (KS "Zjednoczenie", KS 
"Concordia", KS "Pogoń" i KS "Skra"). DruŜyna 
zaczynała rozgrywki w niŜszych ligach,  
ale potrzebowała zaledwie czterech lat,  
aby awansować do drugiej ligi w 1952 roku. Spadek 
z niej zanotowała juŜ w roku następnym,  
ale spowodowane było to reorganizacją rozgrywek. 
Na pierwsze prawdziwe sukcesy kibice nie musieli 
czekać zbyt długo; w 1957 roku Zabrzański Górnik 
sięgnął po pierwsze mistrzostwo kraju. Tego samego 
roku był drugi raz z rzędu w finale finału Pucharu 
Polski. Złoty okres dla „Górnika” miał jednak dopiero 
nadejść. „Złota seria” rozpoczęła się w dwa lata po 
zdobyciu pierwszego mistrzostwa. Rok 1959 przynosi 
kolejne mistrzostwo podobnie jak rok 1961, 1963, 
1964, 1965, 1966, 1967. Wyczyn jakiego dokonała 
druŜyna w latach sześćdziesiątych jest do dziś nie 
pobity. Pięciokrotne mistrzostwo kraju z rzędu jest 
sukcesem na skale europejską. Za tymi sukcesami 
stali jednak genialni zawodnicy. To właśnie w tym 
okresie w Zabrzu grali: Kostka, Oślizło, Olszówka, 
Musiałek, Kulanek, Wilczek, Szołtysik, Gorgoń, 
Lubański, Szarmach. Osoby te są to do dziś ikonami 
polskiej Piłki NoŜnej.  

 
Kolejny okres lat siedemdziesiątych nie przyniósł 

moŜe takich serii mistrzowskich (Górnik zdobywa 
dwukrotnie Mistrza Polski w 1971 i 1972 roku). 
NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, iŜ to właśnie  
w latach siedemdziesiątych zabrzańska druŜyna 
odnosiła wielkie sukcesy na arenie europejskiej m.in. 
grając w finale Pucharu Zdobywców Pucharu, gdzie 
ulegli w Wiedniu Manchesterowi City. To, Ŝe w tym 
okresie Górnik zdobył tylko dwa Mistrzostwa Polski 
nie znaczy, Ŝe nie był liczącą się druŜyną w naszej 
lidze. Udowodnił to zdobywając trzy razy z rzędu 
Puchar Polski (1970, 1971, 1972). Ostatni wielki 
okres to lata osiemdziesiąte kiedy to cztery razy  
z rzędu Górnik Zabrze zdobywa kolejne mistrzostwa 
kraju (1985, 1986, 1987, 1988). Ostatni wielki sukces 
to wicemistrzostwo kraju w 1991 i finał pucharu 
Polski w 2001.  
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