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Poniedziałek, 13 października 2008 
Nr 8, 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 
, Frydery

Jesień teŜ ma swoje plusy… 

Konkurs rozstrzygnięty!!! 
Gratulacje dla Patryka Neumana 
oraz Agnieszki Sowińskiej! 
Przeczytaj zwycięskie prace! 

STR. 9  

TWG Prawnik 
Wandalizm i chuligaństwo nie 
popłaca… 

STR. 5  
 
Gmina pod lupą 
Zakład Leczniczo-Wychowawczy  
w Wojsce 

STR. 7 
 

Kulturalnie 
W ostatnią niedzielę września 
mieszkańcy Tworoga poŜegnali 
lato 2008. 

STR. 10  
 

Powieść w odcinkach 
W poprzednim odcinku Marcelina 
wraz z towarzyszami dotarła do 
starej chaty. Posłuchajcie co było 
dalej… 

STR. 11 

Na bieŜąco 
W tym numerze co nieco o sezonie 
grzewczym, a takŜe o niezwykłym 
znalezisku jednego z grzybiarzy… 
 

STR. 13  
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

W tym numerze ostatecznie poŜegnamy lato  
i przygotujemy Was na chłodniejszą oraz bardziej 
melancholijną część roku.  
 

Lato Ŝegnamy sprawozdaniem z ostatniego 
festynu „pod chmurką”, oraz opisem wystawy 
nowofundlandów, która odbyła się w ośrodku 
„Brzeźnica” w Brynku. Rozstrzygamy konkurs „Moje 
wspomnienia z wakacji”. Zainteresowani mogą 
przeczytać zwycięskie opowiadania.  
 

Na jesienne dni proponujemy porządną dawkę 
kultury w postaci ksiąŜki, filmu i muzyki. Bardziej 
aktywnych zachęcamy do jesiennego grzybobrania 
lub do treningów w rytm muzyki, czyli aerobicu. 
Poruszamy problemy jakie niesie ze sobą 
rozpoczęcie sezonu grzewczego. Opowiemy  
o historii Zakładu Leczniczo – Wychowawczego  
w Wojsce oraz o Ŝyciu jakie wiodą jego mieszkańcy. 
Prawnik porusza temat konsekwencji prawnych 
wobec osób, dla których zabawą jest malowanie 
murów, wybijanie okien czy rysowanie samochodów. 
W „Sporcie” prezentujemy wywiad z prezesem 
„Sparty” Tworóg, Łukaszem Ziają. 

 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- „Wsi spokojna...” 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.6 
- „W świecie kanarków” 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.7 
- „Bo jest takie miejsce na ziemi, gdzie kaŜdy moŜe 
znaleźć swój dom” 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- Henckel von Donnesmarck’owie 
- PoŜegnanie lata 
- Wyniki konkursu „Moje wspomnienia z wakacji” 
- „Kufer”, cz.3 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Zimowa trucizna 
- „Kobieto, puchu marny…” 
- eTwinning w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
- Grzybobranie 
- „Marcin na białym koniu jedzie” 
- Po puchar na czterech łapach 
 
SPORT………………………………….……………s.16 
 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mateusz Kościelny – Dziennikarz 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, 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 

KSIĄśKI SZKOLNE  
PO NIEMIECKU 

 
Zarząd DFK w Tworogu informuje, Ŝe posiada  

do rozdysponowania ksiąŜki szkolne w języku 
niemieckim dla szkoły podstawowej i gimnazjum 
pochodzące z darów gminy partnerskiej Kumhausen 
w Bawarii do nauki następujących przedmiotów: 
• religii, matematyki, fizyki, biologii, chemii 
• słowniki 
• nowa Biblia i Nowy Testament 
 

Uczniów zainteresowanych pogłębieniem nauki 
języka niemieckiego zapraszamy do biura DFK  
w Tworogu ul. Zamkowa 1 (GOK) po odbiór ksiąŜek 
w kaŜdą środę w godzinach od 16:30 do 19:00. 
Ponadto zapraszamy uczniów oraz osoby dorosłe  
do korzystania z biblioteki księgozbioru w języku 
niemieckim, mieszczącej się w biurze DFK  
w Tworogu. 
 

Przewodniczący Koła DFK 
Bertold Kubitza  

 

 

UWAGA STAś! 
 

Lubisz wiedzieć co się wokół Ciebie dzieje? 
Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy w grupie? 
Jesteś humanistą?  

ZAPRASZAMY! 
 

StaŜ mogą otrzymać osoby, które ukończyły 
szkołę średnią lub wyŜszą. To dobre zajęcie dla osób 
studiujących zaocznie, oraz dla tych, którzy nie 
podjęli jeszcze ostatecznie decyzji co do swojej 
przyszłości zawodowej.  
 

Skontaktuj się z nami: napisz do nas: 

twgkurier@poczta.fm 
 

zadzwoń: 

032 285 74 92 
 

lub odwiedź nas w pracy: 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu, ul. Zamkowa 1 

 

R                             E                             K                             L                             A                             M                             A 

TWG LISTONOSZ 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXIX 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 29 września 
2008r.: 
• przyjęto projekt systemowy pt. „Program 

aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych 
w Gminie Tworóg” finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 
(uchwała nr XXIX/301/2008) 

• nadano nazwę nowej ulicy w Mikołesce -  
ul. Leśna Polana (uchwała nr XXIX/303/2008) 

• podjęto decyzję o przystąpieniu do zmiany 
fragmentu miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego w sołectwie 
Brynek i Tworóg. Po analizie planu przez Gminną 
Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 
postanowiono jeszcze bardziej okroić obszar 
opracowywanego planu w tych sołectwach. Rada 
Gminy zatwierdziła takie rozwiązanie uchwałą  
(uchwała nr XXIX/304/2008) 

• zmieniono uchwałę dotyczącą diet dla radnych  
i sołtysów Gminy Tworóg.  
(uchwała nr XXIX/315/2008) 
 

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

AKTYWIZACJA  
SPOŁECZNO – ZAWODOWA 
BEZROBOTNYCH 
 

W ramach programu systemowego 
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego Gmina Tworóg będzie 
otrzymywała co roku (do 2013) określoną pulę 
pieniędzy z przeznaczeniem na realizację 
programów poświęconych rozwojowi kapitału 
ludzkiego. Realizacją programu  
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.  
 

PoniewaŜ wśród osób korzystających z pomocy 
GOPS wiele jest bezrobotnych, w tym roku działania 
programowe skierowane są właśnie do tej grupy. 
Głównym problemem bezrobotnych z naszej gminy 
jest brak wykształcenia i kwalifikacji do podjęcia 
zatrudnienia oraz ograniczony dostęp do kursów 
zawodowych, a takŜe nieumiejętność „poruszania 
się” na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie 
powoduje bierność, brak wiary we własne 
moŜliwości, moŜe być przyczyną powstawania 
zjawisk patologicznych w rodzinach bezrobotnych 
takich jak alkoholizm, przemoc w rodzinie. 
 

Naszym celem jest moŜliwie jak najlepsze 
przygotowanie osób objętych programem do podjęcia 
zatrudnienia na wolnym rynku pracy, mówi Ireneusz 
Maleński, pracownik GOPS Tworóg. 
 

Program „Aktywizacja społeczno – zawodowa 
bezrobotnych w Gminie Tworóg” objął cztery osoby. 
Trzy panie skierowano na kursy florystyki  
i bukieciarstwa, kurs artystycznego pakowania 
prezentów oraz obsługi kasy fiskalnej. Jedna osoba 
weźmie udział w kursie spawalnictwa. Rodzaj kursów 
wybrali sami uczestnicy programu, zgodnie z ich 
zainteresowaniami. Cała grupa odbędzie szkolenie 
prowadzone przez prawnika, który przedstawi 
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. 
Zajęcia z doradcą zawodowym nauczą bezrobotnych 
ja poruszać się po rynku pracy, jak szukać 
odpowiednich ofert, oraz jak przygotować się  
do rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowanie zarówno 
pod kątem umiejętności praktycznych jak i pod kątem 
wiedzy o rynku pracy ułatwi bezrobotnym znalezienie 
zatrudnienia. 
W przyszłym roku program prawdopodobnie będzie 
skierowany do osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

R             E             K             L             A             M             A 

TWG SESJA 
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KURIER 

„WSI SPOKOJNA...” 
 

„Wsi spokojna…” – taki obraz naszej 
miejscowości przynajmniej większość z nas 
chciałaby mieć na co dzień. Niestety wypadki 
ostatnich tygodni, pokazują Ŝe za sprawą kilku osób 
wizerunek wsi moŜe ulec nagłej przemianie. 
Wandale, chuligani, to słowa które niedawno bardzo 
często pojawiały się na ustach mieszkańców 
Tworoga. Na szczęście Ŝyjemy w państwie prawa,  
a łamanie ogólnie przyjętych norm jest z zasady 
karane.  

 
Chciałbym państwu przybliŜyć w skrócie 

mechanizm karania sprawców pospolitych 
przestępstw, w szczególności takich, z którymi 
moŜemy się zetknąć takŜe w naszych okolicach. Po 
pierwsze naleŜy podkreślić, Ŝe odpowiednie organy 
takie jak Policja czy prokuratura mają obowiązek 
ścigania przestępstw. Ściganie to odbywa się  
z urzędu czyli bez ingerencji osób z zewnątrz. 
Organy rozpoczynają czynności śledcze, gdy 
zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, tzn. kiedy istniejące fakty wzbudzają  
w organie ścigania podejrzenie, Ŝe popełniono 
przestępstwo. W praktyce wygląda to jednak w ten 
sposób, Ŝe Policja musi powziąć informacje  
o popełnieniu przestępstwa, co najczęściej odbywa 
się przez donos. Mając informacje o miejscu  
i sposobie popełnienia przestępstwa organy śledcze 
podejmują czynności mające na celu wykrycie 
sprawcy, przy czym wykorzystują wszelkie dostępne  
i prawem dozwolone środki. Kiedy sprawca zostanie 
wykryty sprawa trafia do sądu, który orzeka o winie 
sprawcy oraz karze za popełniony czyn. Biorąc za 
przykład często spotykane przykłady zachowania 
polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu rzeczy. 
Takie zachowanie jest czynem karalnym.  
W zaleŜności od wartości uszkodzeń dane 
zachowanie kwalifikuje się odpowiednio  
do wykroczeń lub do przestępstw. Za popełnienie 
wykroczenia groŜą mniejsze sankcje: kara aresztu, 
ograniczenia wolności lub grzywna do 5000zł. 
Natomiast, jeŜeli wartość zniszczeń przewyŜsza 
250zł, osoba taka popełnia przestępstwo, za które 
grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Zatem chcąc pomalować mur, wybić szybę 
w oknie lub teŜ porysować czyjś samochód trzeba 
zastanowić się co najmniej dwa razy, gdyŜ 
konsekwencje takiego zachowania mogą być bardzo 
dotkliwe. Trzeba równieŜ pamiętać, Ŝe przestępstwo 
uszkodzenia mienia jest przestępstwem ściganym na 
wniosek poszkodowanego. Oznacza to, Ŝe właściciel 
uszkodzonej rzeczy musi złoŜyć stosowny wniosek, 
w którym domaga się ścigania sprawców 
przestępstwa.  
 

Wówczas to Policja lub prokuratura wszczyna 
normalną procedurę śledczą w celu wykrycia  
i ukarania sprawców. W przypadku większości 
przestępstw nie jest wymagany wyŜej wymieniony 
wniosek, poniewaŜ ściganie na wniosek jest 
wyjątkiem od zasady ścigania z urzędu. 

 
Łukasz Frączek 

 
--- list do prawnika --- 

 
Urodziłem się 1 marca 1935r. Od lipca 90 roku 

przyznano mi rentę z KRUSU. Dodatkowo 
prowadziłem działalność gospodarczą (transport 
ciągnikiem w GS-sie w Tworogu) i opłacałem składki 
na ubezpieczenie 23 lata. W marcu 2000r 
ukończyłem 65 lat i przyznano mi rentę składkową  
z ZUS-u, dostawałem obie emerytury w pełnym 
wymiarze. PoniewaŜ ktoś doniósł na mnie,  
Ŝe pobieram obie emerytury, od kwietnia 2006r. 
połowę renty rolniczej mi odebrano. Dostaję tylko 1½ 
emerytury do dnia dzisiejszego, a w decyzji jaką 
otrzymałem, w pouczeniu jest napisane, Ŝe po  
65 roku Ŝycia męŜczyzny i po 60 roku Ŝycia kobiety 
nie wolno ani odbierać, ani pomniejszać i zmieniać 
renty, a jeśli się naleŜy renta z KRUS to moŜna 
zmienić na swoją korzyść. PrzecieŜ Ŝyjemy  
w państwie prawa, demokracji, świętego prawa 
własności, a tu co się naleŜy - urywają. W Niemczech 
kobieta dostaje emeryturę po śmierci męŜa i ma dwie 
renty aŜ do śmierci, a u nas emeryt płaci składkę, a 
przyjdzie wiek to go robią „ciamciaramciam”. Proszę 
o nadpłatę od kwietnia 2006r. Po 300 zł na miesiąc.  

 dane autora listu do wiadomości redakcji 
 
Szanowny Panie, 

w Pana przypadku mamy do czynienia  
ze zbiegiem uprawnień do renty rolniczej oraz  
do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Taka sytuacja jest unormowana ustawą z dnia  
20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz.U. Dz 2008r. Nr 50 poz. 291). Przepis 
art. 33 w ustępie 3 wyraźnie wskazuje, iŜ w razie 
zbiegu prawa do renty rolniczej z ubezpieczenia, 
jeŜeli całkowita niezdolność do pracy powstała  
w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej, z prawem do emerytury  
z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu 
wypłaca się wyŜsze świadczenie w całości i połowę 
drugiego świadczenia. Biorąc pod uwagę brzmienie 
tego przepisu, działanie KRUS zmniejszające 
wypłacane Panu świadczenie było prawidłowe  
w świetle obowiązującego prawa. PoniewaŜ wyŜsze 
świadczenie to emerytura z ZUS, niŜsze zaś renta 
rolnicza, właściwy organ wypłaca Panu emeryturę  
w całości oraz połowę renty.  
 

TWG PRAWNIK 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

W ŚWIECIE KANARKÓW 
 

Piękny śpiew i piękny wygląd często idą w parze 
jeśli chodzi o ptaki. O tych stworzeniach napisano 
wiele i wiele jeszcze moŜna by napisać. My skupimy 
się na jednym, który słynie ze swojego koloru  
i śpiewu. Mowa oczywiście o kanarku. 

Ogromny wpływ na przyszłych hodowców mieli 
tyrolscy górnicy. Kiedy w XVIII w. kanarek przestał 
być towarem luksusowym, zaopatrywali się w niego 
właśnie wyŜej wspomniani górnicy. Zafascynowani 
ich śpiewem zabierali ptaki na dół do kopalni Ŝeby 
umilić sobie pracę. Szybko okazało się, Ŝe te ptaki 
wykazują ogromną wraŜliwość na toksyczne gazy 
ulatniające się w kopalniach. Kiedy górnicy 
zauwaŜali, Ŝe ptaki czuły się gorzej lub wręcz padały, 
mieli świadomość zagroŜenia. W XIX w. wieść  
o przydatności tych stworzeń dotarła i na nasze 
ziemie. W ten oto naturalny sposób kanarek znalazł 
się w Śląskich domach. Górnicy hodowali je 
początkowo w celach uŜytkowych, zabierając je po 
prostu pod ziemię do pracy. Wiek XX przyniósł 
rozwój techniki i kanarki zastąpiły czujniki 
elektryczne. Pasja jednak pozostała i wielu górników 
zajęło się hodowlą, a z czasem hobby  
to przejmowały kolejne pokolenia.  
 

Foto. Ich śpiew sprawił, Ŝe Hiszpanie nie mogli się im oprzeć 

Skąd właściwie wywodzą się te ptaki? Historia 
ich odkrycia sięga około 1474 roku. To właśnie wtedy 
Hiszpanie, którzy przybyli na Wyspy Kanaryjskie 
usłyszeli przepiękny i oszałamiający śpiew. Wbrew 
pozorom to jednak nie Hiszpanie okazali się 
odkrywcami tego ptaka. Tubylcza ludność juŜ od 
niepamiętnych czasów zajmowała się ich hodowlą. 
To sprawiło, Ŝe Hiszpanie nie byli w stanie ustalić czy 
ptaki, które zobaczyli na wolności są dzikie, czy 
wtórnie zdziczały z udomowionych przez 
mieszkańców wyspy. Nie zmieniło to faktu, Ŝe 
kanarek stał się ekskluzywnym podarkiem, który z 
chęcią przywozili mieszkańcy półwyspu iberyjskiego. 
Ciekawostką jest fakt, iŜ hodowlą na terenie 
Hiszpanii zajęli się pewni mnisi. W bardzo sprytny 
sposób (na około sto lat) zapewnili sobie monopol na 
hodowlę tych właśnie ptaków. Sposób był genialny  
w swej prostocie. OtóŜ sprzedawali oni tylko samce  
i nikt nie mógł rozpocząć hodowli poza nimi. Stan ten 
zmienił się około 1550 roku. Istnieją dwie hipotezy jak 
doszło do tego, Ŝe mnisi stracili panowanie nad 
handlem tymi ptakami. Jedna z teorii mówi, Ŝe statek 
płynący od Livorno we Włoszech rozbił się o brzegi 
Elby. Samce kanarków skrzyŜowały się z samicami 
kulczyków i tak pojawiły się samice, które wyłapali 
włoscy hodowcy. Druga bardziej prawdopodobna 
mówi o chciwości jednego z mnichów, który dał się 
skusić ogromną ceną za samicę. Tym samym samica 
dostała się w ręce dobrego hodowcy, który 
rozpowszechnił hodowlę odbierając monopol 
mnichom. Historia kanarka to jednak nie tylko 
klasztory i bogate dwory oraz złote klatki. 

Foto. Uratowały Ŝycie niejednemu z górników 

I nasza gmina posiadająca silne korzenie 
hutniczo-górnicze moŜe pochwalić się hodowcami 
tych cudownych ptaków. Do grona największych 
hodowców naleŜy Pan Ginter Lendel. Jest nie tylko 
pasjonatom tych ptaków, ale równieŜ wielokrotnym 
mistrzem Polski w hodowli kanarków. Oczywiście nie 
jest on jedynym hodowcą, ale niewątpliwie osiągnął 
największy sukces.  

Damian Potempa 

R             E             K             L             A             M             A 

„FOTO KOWOLL” ZAPRASZA 
� Fotografie artystyczne 
� Fotografie ślubne 
� fotografie reportaŜowe 
� zdjęcia na dokument 
� filmowanie 

Tworóg, Plac Wolności 1 (stary „szpitol”) 
tel. 609 947 696 
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BO JEST TAKIE MIEJSCE NA 
ZIEMI, GDZIE KAśDY MOśE 
ZNALEŹĆ SWÓJ DOM... 
 

Mało kto z nas wie, Ŝe owe miejsce znajduje 
niedaleko nas, na wyciągniecie ręki - Zakład 
Leczniczo - Wychowawczy w Wojsce.  
 

Historia tego miejsca sięga lat dwudziestych  
XX wieku, kiedy proboszcz parafii Świętej Rodziny  
z Bobrka, więzienny kapelan ks. Feliks Komor załoŜył 
w starym folwarku dom dla samotnych matek. Po 
wojnie placówka została przejęta przez nowe władze, 
a dom dla samotnych matek przestał funkcjonować. 
Na początku 1948 roku obiekt został zaadaptowany 
przez Administrację Apostolską Śląska Opolskiego. 
W tymŜe roku do Wojski zostały sprowadzone Córki 
Miłości BoŜej, a na rok 1952 datuje się powstanie 
Zakładu Leczniczo - Wychowawczego. Początkowo 
do ośrodka przybywały dzieci upośledzone umysłowo 
i z silnymi napadami padaczkowymi. W latach 60 
zaczęły przyjeŜdŜać dzieci z zaburzeniami 
neuropsychiatrycznymi z wyjątkiem psychoz, cięŜkich 
zaburzeń zachowania oraz niedorozwojów. Oznacza 
to, Ŝe wychowankowie placówki intelektualnie nie 
odbiegają od swych rówieśników, ale sprawiają 
trudności w zachowaniu. DuŜą zaletą ośrodka jest 
jego atrakcyjne połoŜenie, mieści się na skraju wsi,  
z dala od głównej ulicy w otoczeniu pól, łąk i lasów, 
podopieczni mogą się więc wyciszyć. Chłopcy 
uczęszczają do miejscowej szkoły podstawowej. 
Przyjmowani i traktowani są jak „normalne” osoby 
bez wytykania palcami czy napiętnowania. Ośrodek 
obejmuje 5 budynków dodatkowo plac, ogród, boisko 
i park. Dom jest jasny, suchy i ciepły z wystarczającą 
ilością pokoi i łazienek. Wnętrze obite jest drewnem  
a podłogi wyłoŜone wykładzinami sprawiają, Ŝe dom 
jest przytulny. W ostatnich latach dokonano kilku 
istotnych modernizacji i inwestycji: wymieniono 
pokrycia dachowego, zastąpiono kotłownię węglową 
nową ekologiczną kotłownią olejową. Wraz  
z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej zakład 
zobowiązany jest do dostosowania się do wymogów 
unijnych.  
 

Głównym celem zakładu jest wychowywanie oraz 
świadczenie usług zdrowotnych słuŜących poprawie 
zdrowia wychowanków. Siostry zakonne, które 
sprawują pieczę nad dziećmi dbają by zapewnić im 
jak najlepsze warunki do rozwoju osobowego  
i intelektualnego w duchu chrześcijańskiej miłości,  
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Placówka działaniem 
obejmuje województwo śląskie i pełni zadania 
zlecone przez Zgromadzenie Córek BoŜej Miłości. 

 

Zakładem kieruje Siostra Dyrektor, cały personel 
składa się nie tylko z osób duchownych ale i świeckich. 
W ośrodku jest miejsce dla 50 chłopców, którym 
udzielane są wielorakie świadczenia zdrowotne, takie 
jak rehabilitacje czy szczepienia ochronne. Podzieleni 
są na trzy grupy według wieku i stopnia schorzenia. 
Rodzice dzieci są zobowiązani do wyposaŜenia ich  
w podręczniki, przybory, a takŜe w ubrania czy obuwie. 
Siostry na własną rękę zaopatrują placówkę w artykuły 
spoŜywcze i przemysłowe. 
 

Dzieci przebywające w ośrodku w większości 
pochodzą z rodzin patologicznych, niektóre z nich  
to półsieroty. Przeszły bardzo wiele w swym 
dotychczasowym Ŝyciu, były świadkami awantur czy 
libacji alkoholowych, z reguły nie obce im są alkohol 
czy inne uŜywki, pozbawione opieki i czułości. 
Powodowało to u nich wzrost agresji przez co rodzina  
i szkoły nie potrafiły dać sobie z nimi rady, stawały się 
agresywne i zaczęły wagarować. Nie stawiano przed 
nimi Ŝadnych wymagań, pozbawione jakichkolwiek 
ograniczeń nie przyzwyczajone do systematycznej 
pracy. Po przyjściu do ośrodka muszą 
podporządkować się pewnym zasadom, co staje się 
przyczyną róŜnorakich spięć na linii wychowawcy - 
podopieczni. Siostry starają się całym sercem aby  
w miarę moŜliwości wszystkie braki zostały 
zrekompensowane, jeŜeli chłopcy przebywają  
w zakładzie przez dłuŜszy czas, to daje to lepsze 
efekty. Najlepszą nagrodą dla nich jest widok 
dorosłego wychowanka idącego odwaŜnie przez Ŝycie  
i kierującego się zasadami wpajanymi przez siostry  
w czasie pobytu w placówce. Pozostaje tylko wyrazić 
uznanie i szacunek dla tego co robią siostry, ich praca  
i poświęcenie daje pozytywne efekty. I choć czasem 
jest trudno poniewaŜ resocjalizacja to czasochłonny 
proces, siostry wierzą, Ŝe z BoŜą pomocą w dalszym 
ciągu będą w stanie podołać stawianemu przed nimi 
zadaniu. 

Mateusz Kościelny 
 

Wykorzystano informacje zawarte w pracy dyplomowej GraŜyny 
Zwior: Działalność opiekuńczo – wychowawcza zgromadzenia Córek 
BoŜej Miłości w Zakładzie Leczniczo – Wychowawczym dla dzieci  
w Wojsce. 

 

Z okazji Tygodnia Miłosierdzia trwającego od 
5.X do 12.X Siostry pragną skierować swe słowa 
do wszystkich ludzi dobrej woli i proszą  
o wsparcie finansowe lub materialne. Wszyscy, 
którzy chcą wesprzeć ośrodek w Wojsce mogą 
wysyłać pieniądze na konto bankowe ING Bank 
Śląski: 19 1050 1386 1000 0002 0085 6508. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone  
na funkcjonowanie placówki. Za wszelką pomoc  
z góry serdeczne Bóg zapłać!  
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...HENCKEL VON 
DONNESMARCK’OWIE 
 

2 kwietnia 1908 r. zmarł Graf Hugo II Karl 
Lazarus Eugen Friedrich Henckel  
von Donnersmarck, budowniczy zamku w Brynku 
o obecnym wyglądzie.  
 

Graf Hugo został pochowany w Krowiarkach w 
tamtejszym mauzoleum. Po nim włości objął młodszy 
syn: Edgar Hugo Lazarus Maria, urodzony 17 lipca 
1859r. w Siemianowicach. Nowy właściciel oŜenił się 
23 października 1894r. we Lwowie z Karoline 
Prinzessin zu Windisch – Grätz. Po śmierci (14 maja 
1939r.), wraz z Ŝoną został pochowany na cmentarzu 
w Preußisch – Krawarn (Krowiarkach). 
 

Graf Edgar pobierał nauki w Dreźnie, śaganiu  
i Paczkowie, skończył równieŜ uniwersytet w Bonn.          
Po zakończeniu edukacji wstąpił na 8 lat do wojska, 
słuŜył w VI Śląskim Regimencie Huzarów  
w Głubczycach. Po zakończeniu słuŜby wojskowej 
sprowadził do Brynka kolegę po fachu, którym był 
Alexander Vlahovits von Dragomirest. Z kolei 
Alexander sprowadził do Brynka swoich rodziców. 
Byli nimi Emil Vlahivits von Dragomirest, który został 
zatrudniony na prestiŜowym stanowisku „der gräfliche 
Schloßverwalter” (hrabiowski zarządca zamku). 
Matka nazywała się Antonia z domu Wittner.  
 

Po śmierci Edgara Brynek przypadł starszemu 
synowi: Karlowi Marii Hugonowi Amandowi Alfredowi 
Emilowi Lazarusowi (ur. 23 sierpień 1895r. w Schloß 
Katscher Kr. Leobschütz). W wojsku był kapitanem 
rezerwy 2 Pułku Pancernego, zginął w wypadku  
26 stycznia 1940r. w Hamm, osiem miesięcy po 
śmierci ojca Edgara. Graf Karl oŜenił się w Ramfeld 
(28 października 1916r., choć oświadczenie  
w księgach metrykalnych mówi o dacie  
25 października 1919r.) z kuzynką po linii nakielskiej 
– Marie Alicia Anna Margaretha Gabriele Gräfin 
Henckel von Donnersmarck (ur. 23 lipca 1897r.  
w Adler – Kosteletz / Böhmenn, zm. 12 sierpnia 
1971r. w Freiburgu).  
 

Po śmierci Karla, Brynek został podzielony 
pomiędzy trzy córki. Pierwsza z nich, Marie 
Wilhelmine Sara Elisabeth Josefine Stefana  (ur.  
2 stycznia 1921r. w Ramułtowicach), wyszła za mąŜ 
12 listopada 1947r. za Grafa Wolff Metternich zur 
Gracht (ur. 19 października 1916r. w Eupen), który 
pracował jako dyrektor banku i prawnik sądowy. 
Bardziej znana w Tworogu, druga z córek, Marie 
Karoline Valerie Gabriele Josefine Elisabeth Anna 
(ur. 23 lipca 1923r. w Romolkwitz, zm. 26 września 
 

2003r. w Bad Hamburg),  wyszła za mąŜ w Hanusku. 
Ślubu udzielił urzędnik USC o nazwisku Kuntze  
27 lipca 1944r. MęŜem został major w wojskach 
pancernych Clemens – Heinrich Karl Hubertus Maria 
Graf von Kageneck (ur. 17. X. 1913r. w Berlinie,  
zm. 18.III.2005r. w Bad Hamburg). Podczas 
„Polenfeldzug” Clemens słuŜył w VI Regimencie 
Pancernym w stopniu kapitana. Graf Clemens miał 
trzech braci: Erbo był pilotem myśliwca i równieŜ był 
Eichenlaubträger, drugi nazywał się August, a trzeci 
Franz Joseph. Ojciec Clemensa, Karl Margnard 
Viktor Graf von Kageneck był generałem - majorem w 
stanie spoczynku. Mieszkał w Blumenscheidt  
b. Wittlich. OŜenił się 08 września 1910r. w Lieser / 
Mosel. z Marią Kathariną Hubertą Antoniną Freiin 
von Schorlemer. 
 

Trzecia z córek, Marie Sophie Elisabeth Josefine 
Gabriele Benedikta Ludwika (ur. 20. VIII. 1926r.  
w Romolkwitz) była niezamęŜna. 
 

Otrzymany spadek był kłopotliwy, bo zamek 
został w tym czasie przysposobiony na szkołę dla 
Hitlerjugend. Niektóre budynki i park takŜe zostały 
zajęte. Wszystkie cztery Marie musiały zamieszkać  
w willi administracyjnej tzw. ogrodnika, niedaleko 
centralnej kotłowni. Kiedy zbliŜał się front wszystkie 
cztery wyjechały czterema furmankami  na Westfalię. 
Działo się to 19 stycznia 1945r. Woźnicami byli 
nastoletni chłopcy, synowie pracowników dóbr 
brynkowskich.  
 

Po drodze, 25 kwietnia 1945r.  
w Bergen/Niedersachsen, Karolina urodziła córkę 
Marie – Elisabeth Theresia, a po trzech godzinach 
postoju kolumna konna ruszyła w dalszą drogę. 
 

Czerwona armia wkroczyła w rejon Tworoga  
21 stycznia 1945r. Na szczęście nie zainteresował 
ich zbytnio zamek w Brynku. 

 
Fryderyk Zgodzaj 

 

POśEGNANIE LATA 
 

W ostatnią niedzielę września mieszkańcy 
Tworoga i przybyli goście wspólną zabawą 
Ŝegnali lato 2008.  
 

Festyn odbył się na placu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, rozpoczął się atrakcjami  
dla najmłodszych. Dzieci mogły wykazać się 
sprawnością fizyczną i sprytem podczas róŜnych 
konkurencji, za które zostały nagrodzone. Najwięcej 
osób zgromadził występ Tolka Humorysty. 
Kabareciarz w wielkim skrócie i krzywym zwierciadle 
 

KULTURALNIE 
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przedstawił tajniki swojego Ŝycia zawodowego  
i rodzinnego, doprowadzając zebranych do łez –  
ze śmiechu.  
 

Kategoria I  
m. I - Patryk Neuman (uczeń kl. IV, SP Wojska) 
m. II – Justyna Dylong (uczennica kl IV, SP Wojska) 
m. III – Kamil Barczyk (uczeń kl. IV, SP Wojska) 
wyróŜnieni: Monika Król, Dominika Kupka, Monika 
Kobędza, Krzysztof BłaŜytko, Marek Tokarz, Kamila 
Kołodziej 
 
Kategoria II 
m. I – Agnieszka Sowińska (uczennica kl. II, 
Gimnazjum w Brynku) 
m. II – Marta Ciba (uczennica kl VI, SP Boruszowice) 
wyróŜnieni: Justyna John, Karolina Gatys 
 

W tym numerze prezentujemy opowiadania 
Patryka i Agnieszki nagrodzone miejscem pierwszym 
w obu kategoriach. W listopadzie będziecie mogli 
przeczytać prace Justyny i Marty, które zajęły 
miejsca drugie.  
 
Dzięki sponsorom: Urszuli Zawiślok, Foto Kowoll,  
GS Tworóg, GOK Tworóg, wszyscy nagrodzeni  
i wyróŜnieni otrzymają ciekawe nagrody. 
 
1. Patryk Neumann -  wspomnienia z wakacji 
 

Moje wakacje, jak co roku spędziłem w domu, 
choć w zeszłym roku przebywałem przez cały 
sierpień w szpitalu. Zachorowałem wtedy na 
zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Wszyscy 
mówili, Ŝe byłem w cięŜkim stanie, ale dla mnie 
najgorsze było to, Ŝe musiałem leŜeć w szpitalu,  
z dala od moich bliskich.  

Codziennie przyjeŜdŜała do mnie mama, jednak 
nie mogła przy mnie być, poniewaŜ spodziewała się 
dzidziusia (miała urodzić się moja siostrzyczka) i pani 
ordynator oddziału dziecięcego zabroniła jej mnie 
odwiedzać. Nie dlatego, Ŝeby mnie ukarać, ale  
w trosce o zdrowie dzidziusia. Od tej tęsknoty za 
mamą rozchorowałem się jeszcze bardziej, a Ŝadne 
lekarstwa mi nie pomagały. Pani ordynator 
stwierdziła, Ŝe mama jednak musi być ze mną  
i załatwiła nam izolatkę. Gdy mama była przy mnie 
od razu poczułem się lepiej. Antybiotyki zadziałały  
i zacząłem zdrowieć. Po miesięcznej kuracji wróciłem 
do domu. Niestety wakacje juŜ dobiegły końca  
i musiałem szykować się do szkoły. Były to najgorsze 
wakacje w moim Ŝyciu. Nawet wrogowi nie Ŝyczyłbym 
takich wakacji. 

W tym roku, na szczęście było inaczej. JuŜ na 
początku wypoczynku była ładna pogoda. Do tego 
mój tata miał trochę luzu w swojej pracy i mógł z całą 
rodziną, kaŜdego dnia (przez cały tydzień) jeździć na 
basen.  

Jeździliśmy na kąpielisko, które znajduje się  
w miejscowości oddalonej od nas o 8km, czyli do 
Brynka. Największą frajdę miała moja siostrzyczka, 
która skończyła juŜ swój pierwszy rok Ŝycia i mogła 
kąpać się w basenie. Wprawdzie był to brodzik, ale 
dla niej i tak było głęboko. Do dzisiejszego dnia 
pamiętam, jak najpierw bała się wejść do wody,  
a potem tak śmiesznie piszczała i nie chciała z niej 
 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Tworoga zadbały o to, by nikt nie chodził głodny, 
moŜna było zasmakować nie tylko  pysznych 
wypieków na słodko ale równieŜ chleba ze swojskim 
smalcem i ogórkiem kiszonym. ChociaŜ wieczór, jak 
na jesień przystało, był chłodny, zebrani mogli 
swobodnie szaleć w letnich rytmach, poniewaŜ 
zabawa taneczna odbyła się na sali w GOK-u.  
 

Organizatorami festynu byli: rada sołecka  
z Tworoga, DFK odział w Tworogu, GOK Tworóg. 
 

 
KONKURS 
ROZSTRZYGNIĘTY! 
 

Zakończony został konkurs na opowiadanie 
„Moje wspomnienia z wakacji”. Komisja  
w składzie: Agnieszka Franczyk - polonista, 
GraŜyna Chmiel - Dyrektor GOK Tworóg, Agata 
Ziaja – redaktor TWG Kuriera, wyłoniła zwycięzców 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
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wyjść. Ja oczywiście jako starszy brat, byłem dumny, 
Ŝe mogę opiekować się swoją siostrzyczką.  

Potem pogoda się popsuła i było trochę nudno. 
JednakŜe pewnego, pochmurnego dnia zadzwoniła 
moja ulubiona ciocia. Powiedziała, Ŝe mamy się 
przygotować, bo jedziemy do Multikina do Zabrza. 
Bardzo się ucieszyłem. Lubię wspólne wypady  
z ciocią i moim kuzynem Pawłem. Ciocia zawsze ma 
ciekawe pomyły i potrafi sprawić, Ŝe najnudniejszy 
dzień zmienia się w pełen atrakcji i niespodzianek.  
W Multikinie obejrzeliśmy ciekawy film pt „Kung-fu-
Panda”. Podobała mi się przemiana grubego 
niezdolnego misia w najlepszego wojownika. TeŜ 
chciałbym taki być. 

Pewnej niedzieli pojechaliśmy z ciocią  
i dziadkiem na wycieczkę rowerową. Przebyliśmy 
bardzo długą trasę. Najpierw pojechaliśmy z Wojski 
drogą leśną do Świniowic, a następnie przez 
Czarków dojechaliśmy nad zalew w Borowianach. 
Tam był odpoczynek. Podziwialiśmy widoki okolicy 
oraz narybek (tak powiedziała ciocia o małych 
rybkach w stawie). Z Borowian udaliśmy się (znowu 
drogą leśną) do Krupskiego Młyna. Tam dziadek 
zaprosił nas na lody. Smakowały wyjątkowo, pewnie 
dlatego, Ŝe był upał i trochę się zmęczyliśmy. 

(…) Po tak wyczerpującej wycieczce ciocia 
zaprosiła nas na ognisko. Było naprawdę wesoło,  
a kiełbaski były przepyszne. KaŜdy sobie piekł swoją. 

Najfajniejszy podczas wakacji był okres Ŝniw. 
Tata kupił kombajn do młócenia zboŜa. Nie mogłem 
się doczekać, kiedy będę mógł na nim się 
przejechać. Niestety mogłem tylko sobie na nim 
postać, poniewaŜ dzieciom nie wolno jeździć na 
takich maszynach, a tata był nieubłagany. Mogliśmy 
jednak z Pawłem obserwować, jak tata na polu 
kombajnuje. Byłem taki dumny, Ŝe mój tata potrafi 
jeździć tak wielkim, pojazdem. Jak dorosnę, teŜ 
chyba zostanę kombajnistą, chociaŜ podobają mi się 
jeszcze inne zawody. Dodam, Ŝe w czasie, gdy 
rodzice pracowali przy zbiorze zboŜa ja musiałem 
opiekować się moją siostrzyczką. Mama była mi za  
to bardzo wdzięczna. Powiedziała, Ŝe jestem bardzo 
odpowiedzialny i moŜna mi zlecić bardzo waŜne 
zadania. W ten sposób upłynęły mi całe wakacje. 

 
2. Agnieszka Sowińska – wspomnienia z wakacji 
 

Bardzo lubię podróŜować, więc co roku 
wyjeŜdŜam gdzieś z moją rodzinką. W tym roku udało 
nam się pojechać do RPA- państwa  leŜącego 
najdalej na południe Afryki. Wiedziałam, Ŝe będzie  
to wyprawa mojego Ŝycia. PodróŜ była bardzo 
męcząca, poniewaŜ najpierw jechaliśmy 
samochodem do Monachium, a stamtąd mieliśmy 
samolot do Kapsztadu, jednego z największych miast 
świata i Afryki. Lecieliśmy 11 godzin, 
wystartowaliśmy  po południu, a na miejscu byliśmy 
wczesnym rankiem następnego dnia. Na terenach 
Afryki teraz panuje zima, ale  nie taka jak w Europie: 
temperatura powietrza dochodzi do ok. 20 stopni 
Celsjusza.   

Pierwszy tydzień spędziliśmy w Kapsztadzie. 
Jest to przepięknie połoŜona metropolia nad 
Oceanem Atlantyckim. Niedaleko miasta znajdują się 
niezwykłe plaŜe, na których moŜna zobaczyć 
pingwiny afrykańskie. Zwiedzaliśmy  dzielnicę 
portową, byliśmy w ogrodzie botanicznym i  na 
Przylądku Dobrej Nadziei - najbardziej wysuniętym 
punkcie na południe oraz wspinaliśmy się na Górę 
Stołową.  

Z Kapsztadu polecieliśmy do Johannesburga, 
jest to takŜe jedno z największych miast Afryki. Tam 
zaczynało się nasze safari.  Grupa, z którą 
wędrowaliśmy,  była bardzo mała: jedna  Niemka, 
Anglik, dwóch przewodników i my (tzn. tata, mama,  
ja i moja siostra). Wszyscy byli bardzo sympatyczni.  

Pierwszym z  miejsc, w którym się zatrzymaliśmy  
był Kruger National Park.  Tu  podglądaliśmy dzikie 
zwierzęta w ich środowisku Ŝycia.  

Mieliśmy okazję zobaczyć słonie, zebry, Ŝyrafy, 
nosoroŜce, lwy, hipopotamy, róŜne rodzaje antylop, 
małpki i piękne ptaki. Jechaliśmy drogą asfaltową,  
a po bokach rozciągała się sawanna. Nic na niej nie 
kwitło, wszystko było suche, bo taki jest tam klimat. 
Zwierzęta nie bały się ludzi, poniewaŜ są juŜ  
przyzwyczajone do podglądających je turystów. 
Widzieliśmy stado słoni, przechodzące przez drogę – 
ten widok pozostawił niesamowite wraŜenie, były one 
jedynie kilka metrów od nas. My na szczęście 
byliśmy w samochodzie. Zebry takŜe przebiegły 
niedaleko nas, Ŝyrafy stały właściwie  obok i nie 
zwracały uwagi na ciekawskich podróŜników. 
Zaledwie kilka metrów od naszego samochodu  
między wysokimi trawami przemieszczały się lwy. 
Niestety, nie udało nam się z bliska zobaczyć 
nosoroŜców, ale za to widzieliśmy kąpiące się 
hipopotamy i krokodyle. Antylopy i małpki były 
praktycznie wszędzie. Kiedy jedliśmy obiad, to obok 
nas stały sobie antylopy i koczkodany. 

Trzy dni później wyruszyliśmy dalej do Mkhuzi 
National Park, tam takŜe mieliśmy okazję zobaczyć 
typowe dla Afryki zwierzęta, ale tym razem nie 
jeździliśmy zbyt duŜo. Pojechaliśmy do małego 
obserwatorium nad wodopojem. Co chwilę 
przychodziły zwierzęta, aby napić się wody, jedne 
przeganiały drugie. Widzieliśmy zebry, antylopy, 
dzikie świnie, a po południu przyszły 3 nosoroŜce,  
jeden samotny, a potem matka z dzieckiem, było  
to wspaniałe widowisko i prawdziwa uczta dla 
podróŜnika. Potem wyruszyliśmy w Góry Smocze. 
Górska wędrówka takŜe pozostawiła sporo 
wspomnień 

Niezwykła  afrykańska przyroda, wszystkie, 
znane do tej pory z telewizji czy zoo,  zwierzęta 
zrobiły na mnie ogromne wraŜenie, zarówno  te małe 
i niegroźne, jak i  te olbrzymie i bardzo 
niebezpieczne. 

Jestem pewna, Ŝe te wakacje na zawsze 
pozostaną w mej pamięci. Nie zapomnę teŜ  moich 
towarzyszy podróŜy – ludzi  sympatycznych  
i niezwykle  Ŝyczliwych. Napisałam o świecie zwierząt 
i o przyrodzie, a o mieszkańcach Afryki i ich ciekawej 
kulturze mogłabym napisać kolejną pracę.   
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W poprzedniej części, Marcelina wraz  
z towarzyszami wiedziona tajemniczą legendą 
dotarła do starej chaty. Na spotkanie wędrowcom 
wyszedł starzec opierający się na kosturze. 
Posłuchajcie co było dalej… 

 
ADRIANNA KROLL, KUFER, 
część III 
 
– To Jan, szaman. Ze Stefanią musi być źle skoro 
Eugenia wzywa pomoc – wyszeptał Grzegorz. 
– I co? – zapytała GraŜyna. 
– Nie wiemy co zrobić – pokręcił ze zniechęceniem 
głową. – Zioła Eugenii nic nie dały, moje odczynianie 
i modlitwa teŜ nie. Będzie trzeba babę pochować. 
– Wchodzimy – zadecydowała Marcelina. 
 

Wnętrze było ciemne i zadymione jakimś 
cuchnącym dymem, unoszącym się nad garnkiem. 
Od pieca buchało gorąco, wzmagające i tak upał 
panujący w środku. Dziewczyna poczuła nagle 
uderzenie obcej świadomości. Jakby w transie 
podeszła do paleniska i wzięła garść popiołu. 
Pewnym krokiem zbliŜyła się do łóŜka i wetknęła go 
w drgające dłonie kobieciny, jednocześnie je 
ściskając. Szeptała cicho niezrozumiałe dla siebie 
słowa, czując jednocześnie jak wszyscy przyglądają 
się jej z ciekawością. Spomiędzy jej palców zaczęła 
lecieć struŜka wody, coraz szybciej i obficiej. Słaniała 
się na nogach, a słowa wypływające z jej ust płynęły 
coraz mocniej i pewniej. Po chwili osunęła się na 
podłogę straciwszy przytomność. 
– Budzi się – usłyszała przy sobie głos. 
– Nieźle nas nastraszyłaś – GraŜyna miała niepokój 
w oczach. – Co to było? 
– Nie wiem – odparła zgodnie z prawdą i chwyciła 
wyciągniętą dłoń Grzegorza stając w pozycji 
wyprostowanej. 
– Wyleczyłaś tę szaloną kobietę. Zrozumiała 
wreszcie, Ŝe jej dziecko nie wróci, Ŝe nie Ŝyje –
powiedziała Eugenia. 
– Ona była szalona? – spojrzała na bliźniaków. – Nic 
nie mówiliście! 
– Nie sądziliśmy, Ŝe legenda mówi o niej – bronił się 
chłopak. – To takie nieszkodliwe szaleństwo. 
– Nieszkodliwe, teŜ mi coś – prychnęła guślnica. – Ta 
biedaczka była coraz bardziej opętana. Wy myślicie, 
Ŝe ona tak sobie krąŜyła po lasach? Szukała 
latawicy, która opętała jej męŜa, biedak tak szybko 
odszedł. A dziwoŜona podmieniła ich dziecko, na 
szczęście odmieniec szybko zmarł. Ciągle miała 
nadzieję, Ŝe znajdzie własnego syna. 
– No to jedna sprawa z legendy załatwiona – 
skwitował ten wywód Grzegorz. 
– Ale dzień się juŜ kończy – zwróciła mu uwagę 
siostra. – Za chwilę zajdzie słońce. 
– PokaŜ mi ramię – Marcelina wiedziała, o czym 
starowinka mówi, z niechęcią podciągnęła rękaw 
pokazując krwistoczerwoną gwiazdę. 

Zawsze się wstydziła tego znamienia, które mimo 
obietnic lekarza nie znikło, nawet nie zbladło. Kształt 
był regularny, jakby wypalony na skórze. 
– Chodź ze mną, noc jest krótka, a ja muszę cię 
przygotować. A wy gdzie? – zatrzymała bliźniaki 
podniesioną ręką. 
– Oni idą ze mną – oznajmiła Marcelina głosem nie 
znoszącym sprzeciwu. 
– Tak? – w głosie kryła się groźba. 
– Według legendy, chyba ją znasz, oni mają mi 
pomóc – tłumaczyła cierpliwie. 
– Niech będzie – zgodziła się z niechęcią, ale w tej 
chwili będą ci bardziej przeszkadzać niŜ pomagać. 
– Jesteś pewna? – nie mógł się powstrzymać 
chłopak. – Nie mamy zamiaru cię wygryźć z twojej 
„profesji”. 
– Nie zdołałbyś tego zrobić, młokosie. Nawet do 
końca świata i przy pomocy wszystkich bogów – 
zaśmiała się pogardliwie. – No, chodźcie, droga 
daleka, a ja nie lubię chodzić po ciemku. 
Eugenia pędziła jak lokomotywa po zboczu pochyłej 
góry. Młodzi ledwie dotrzymywali jej kroku. Nagle 
znikła za drzewem i zostali sami pośród mroków lasu. 
– Idziecie?! – ruszyli za jej głosem i po chwili stali 
przed chatynką, bo nie moŜna inaczej tej budowli 
nazwać. 
– Nie gapcie się tak, tylko wchodźcie. Wy dwoje, 
napalcie w piecu, a ty siadaj. 
 

Zapaliła lampę naftową, która natychmiast 
zaczęła kopcić i otworzywszy jakiś schowek zaczęła 
wyciągać z niego zapisane drobnym pismem kartki. 
– Dostałam to w spadku od mojej babki, Apolonii. 
Ona mnie wszystkiego nauczyła, jednak nie jestem 
tak dobra jak ty. Znam się na ziołach i namawianiach, 
ale ty jesteś niedościgniona. 
– Co to jest? – zainteresował się Grzegorz. 
– Zaklęcia, które pozwolą jej odnaleźć chatę 
Gramblii. Są trudne, chciałam ich się kiedyś nauczyć, 
jak byłam młoda i głupia. Jakie ja wtedy dostałam 
lanie od babki. Nie były przeznaczone dla mnie. 
– Tego jest koszmarnie duŜo!!! – zaniepokoiła się. – 
Muszę wszystkiego się nauczyć? 
– Lepiej tak. Nie wiem, które są ci potrzebne, a które 
nie. Lepiej umieć więcej niŜ mniej. 
Dziewczyna z niechęcią przyglądała się kartkom 
trzymanym w dłoni. Papier był poŜółkły i tak cienki, Ŝe 
bała się, Ŝe rozpadnie się jej w rękach, pismo 
pochyłe i ledwie czytelne. Jednak, kiedy zaczęła 
wiedziała, co będzie dalej. Słowa same pojawiały się 
przed oczyma i po chwili odłoŜyła niepotrzebne jej 
ściągi. Znów poczuła, Ŝe nie jest sama. 
– Co się stało? – zaniepokoiła się GraŜyna. 
– Nic – odparła ze spokojem. – Ja je wszystkie znam, 
tkwią gdzieś w mojej podświadomości. W miarę 
potrzeby będę wiedziała, którego uŜyć. 
– Nie jesteś sama, ona jest z tobą – usłyszała tuŜ 
przy uchu szept Eugenii. – Wyczuwam ją, jednak jej 
moc jest bardzo ograniczona. Kładźcie się wszyscy 
spać. Jutro trzeba wstać wcześnie, jeśli chcecie 
zdąŜyć wypełnić zadanie. 
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MUZYKA: „THE ESSENTIAL”, MICHAEL JACKSON 
 
Ten dwupłytowy album, z oprawą w klasycznym stylu, to świetna 

retrospektywa dorobku Jacksona – artysty, po którym ślad  
w dzisiejszych czasach został zatarty szeregiem skandali i procesów, 
zwieńczony publicznym upadkiem. Czy więc celem tego albumu jest 
przypomnienie jaką wartość posiada Król i jego twórczość?  
 

Pierwsza płyta zabiera nas w podróŜ do lat 70’ i początku 80’, czyli 
dzieciństwa Michaela związanego z Jackson 5 oraz początkiem jego 
dojrzałej twórczości, gdy zaczęły się pojawiać pierwsze kultowe utwory 
jak „Off The Wall”, „Billie jean” czy „Thriller”. Drugi CD to przejaŜdŜka 
przez lata 80’ i początek 90’, która obrazuje proces przemiany Jacko 
oraz podejścia do samej muzyki pop. Obok buntowniczych, 
energicznych kawałków jak „Bad”, „Smooth Criminal” i „Dirty Diana”, 
pojawiają się bardziej stateczne utwory propagujące pokój na ziemi  
lub w formie romantycznych ballad. 

 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

KSIĄśKA: „FATWA”, JACKY TREVANE 
 
Uświadamiam sobie, Ŝe tracę cenny czas, kiedy przez kolejną minutę 

kontempluję rysy twarzy małŜonka. Ten człowiek, kiedyś najlepszy mąŜ jakiego 
moŜna sobie wymarzyć, stał się teraz kimś obcym… Tak zaczyna swą opowieść 
autorka. Wszystko dzieje się w otoczeniu palącego słońca, wszędobylskiego 
piachu, piramid, egzotycznych bazarów i ciemnoskórej ludności mówiącej po 
arabsku, słowem – w Egipcie.  
 

Wizerunek Europejczyka o tym gorącym kraju sprowadza się często do ułudy 
przypominającej hollywoodzkie produkcje. Jak jest naprawdę miała okazję 
przekonać się pewna młoda Angielka. Jej wakacje w Afryce przerodziły się 
najpierw w namiętny romansu z Egipcjaninem, a w końcu w koszmarne 
małŜeństwo. KsiąŜka jest przestrogą przed naiwnością, ślepą wiarą  
w idealistyczną miłość i zwykłym brakiem rozwagi. Ale to równieŜ poruszająca 
opowieść o kobiecej sile, która jest w stanie stawić czoło wielu przeciwnościom, 
nawet fatwie, będącej wyrokiem śmierci…  
 

KsiąŜka jest historią autobiograficzną. Pozycja jest dostępna w Bibliotece 
Publicznej w Tworogu.    
 

FILM: „JEDWABNA OPOWIEŚĆ” 
 
Rudowłosa dziewczyna kradnie z pola swoich rodziców kapustę, obok 

rozpościera się pejzaŜ pełen zieleni i pierwszych jesiennych liści. JuŜ pierwsza 
scena wiele mówi o filmie. To malarska opowieść o Ŝyciu, którego rytm nie 
zawsze wybija szczęście. Siedemnastoletnia dziewczyna spodziewa się dziecka. 
Staje twarzą w twarz z lękami i bezradnością. Nie moŜe liczyć ani na ojca 
dziecka, ani na rodziców. Ukrywa więc ciąŜe. Równolegle widzimy dramat drugiej 
bohaterki – kobiety w średnim wieku, która straciła syna w wypadku 
motocyklowym. Obie kobiety spotykają się przy pracy nad koronkami. Zajęcia  
z czasem staje się początkiem nowego etapu w ich Ŝyciu. 

 
Film nie jest nowością, powstał w 2004 roku, warto jednak powrócić do tej 

ciepłej historii o samotności, przyjaźni i miłości i potraktować obraz jak afirmację 
Ŝycia. W gruncie rzeczy film jest historią o powstawaniu przyjaźni między dwiema, 
 skrajnie róŜnymi kobietami. Jest to równieŜ subtelna opowieść o dojrzewaniu i godzeniu się ze zmianami, które 

nie są przeszkodą w osiągnięciu szczęścia, a złem koniecznym, które pomaga w jego budowaniu. Film idealnie 
nadaje się na jesienne, melancholijne wieczory.       
 

Kontakt z powyŜszym albumem uświadamia, Ŝe pomimo spaczonego juŜ publicznego wizerunku ex-króla 
popu, jego dorobek jest wciąŜ Ŝywym arcydziełem muzyki rozrywkowej. 
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ZIMOWA TRUCIZNA 
  

Chłodne wrześniowe dni spowodowały,  
Ŝe w naszych domach rozpoczęliśmy sezon 
grzewczy. Choć złota polska jesień zwolni nas 
jeszcze na kilka dni z obowiązku „rąbania” 
drewna i składania ognia, to juŜ za chwilkę stanie 
się to codziennością.  
  

Zaopatrzyliśmy się w węgiel, drewno i świętą 
cierpliwość, jednak czy do wszystkich problemów 
związanych z ogrzewaniem powinniśmy ją mieć?  
Z pewnością nie powinniśmy się zgadzać i tolerować 
wzajemnego podtruwania się! Tymczasem sąsiad 
truje sąsiada, mąŜ – Ŝonę, dziadek – wnuki. Choć 
ekolodzy i media w koło trąbią o szkodliwości 
spalania śmieci, to jakoś trudno nam się do tego 
przekonać. Bo w końcu nikt po wyjściu z domu nie 
pada trupem na ulicy, więc chyba nie jest tak źle.  
W naszych piecach lądują beztrosko kolejne porcje 
plastikowych butelek, pojemniczków, starych butów  
i tym podobnych cudów - nieźle się palą, a my 
oszczędzamy. Tylko na czym? Bo na pewno nie na 
zdrowiu.  

 
Dzięki takiemu „oszczędzaniu” wysyłamy  

do atmosfery tlenek azotu, dwutlenek siarki, 
chlorowodór, fluorowodór, tlenek węgla i kilka innych 
substancji trujących, które jak bumerang wracają  
do nas, a my przyjmujemy je chętnie bo oddychać 
przecieŜ trzeba. I tak, świadomie lub nie, zwiększamy 
ryzyko zachorowań wśród swoich najbliŜszych. 
Wszystkie te trucizny nie działają natychmiastowo, 
powoli odkładają się w organiźmie, aŜ w końcu udaje 
się im zwalczyć jego odporność i pojawiają się takie 
choroby jak zapalenie górnych dróg oddechowych. 
Zanieczyszczenia powietrza powodują równieŜ 
astmę, mogą być teŜ przyczyną chorób alergicznych 
oraz nowotworów. Wszyscy doskonale znamy ceny 
leków potrzebnych choćby tylko do zaleczenia 
zapalenia gardła, a co dopiero powaŜniejszych 
chorób, wymagających długotrwałej kuracji. 
Argument oszczędzania na paleniu śmieci jest więc 
bezpodstawny, zwłaszcza kiedy moŜemy odpady 
segregować, a wyselekcjonowane plastiki zostaną 
bezpłatnie zabrane przez Zakład Usług 
Komunalnych. W siedzibie ZUK moŜna zaopatrzyć 
się w worki do segregacji oraz harmonogram wywozu 
posegregowanych odpadów.  

 
Dlaczego piszę o oszczędzaniu, gdy właściwie 

chodzi o zdrowie? PoniewaŜ częściej trafiają do nas 
argumenty finansowe, a o zdrowiu myślimy na ogół  
o wiele za późno.  
 

Dołączcie do nas! - zachęca Jolanta Dyner 
wraz z uczestniczkami treningów. 
 

„KOBIETO PUCHU MARNY…” 
  

Nie taki ze mnie puch - myśli niejedna,  
aleŜ ze mnie marność - marudzi następna. Patrzą  
z utęsknieniem na białe adidasy i kolorowe stroje 
sportowe, wmawiają sobie jednak, Ŝe im nie wypada. 
Za stara, za gruba, za chuda, za brzydka, zbyt słaba.  
Drogie Panie, czy się do tego przyznamy, czy nie – 
wiele mieszkanek naszej gminy tak się właśnie 
maltretuje. Do tych udręk psychicznych dokładają 
nieraz morderczy trening domowy, w którym 
nieświadomie nadwyręŜają kręgosłup, stawy  
czy mięśnie. Zrezygnowane, zmęczone, 
niezadowolone... 
 

Okazuje się, Ŝe moŜna coś z tym zrobić. Grupa 
kobiet z naszej gminy juŜ od kilku lat skutecznie  
i pozytywnie nakręca swoje ciała i umysły. Aerobic 
przyjął się w naszej gminie, i choć nie wszystkie 
mieszkanki o tym wiedzą, zajęcia odbywają się  
w kaŜdy czwartek o godzinie 19 na sali w Gminnym 
Ośrodku Kultury. W większości grupę tworzą panie  
w dojrzałym wieku. Za jeden trening kaŜda 
uczestniczka płaci 5zł. ChociaŜ aerobic jest 
przyjemną formą aktywności sportowej, wymaga,  
jak kaŜdy rodzaj sportu, mobilizacji  
oraz systematyczności. Łatwiej jest się jednak 
zmobilizować do pracy w grupie, niŜ w pojedynkę. 
WaŜne jest równieŜ to, Ŝe zajęcia prowadzi 
wykwalifikowany trener, który potrafi ocenić 
moŜliwości uczestników, i tak dostosować ćwiczenia, 
by nikomu nie stała się krzywda. Ponadto aerobic  
to świetna zabawa, która łączy elementy tańca  
z ćwiczeniami gimnastycznymi, marszem i biegiem. 
Regularne treningi są równieŜ momentem, w którym 
panie mogą się spotkać, ponarzekać trochę na swoją 
kondycję i sylwetkę, by szybko się przekonać,  
Ŝe wcale nie jest tak źle. Wysiłek fizyczny poprawia 
nie tylko kondycję fizyczną ale i psychiczną.  
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„MARCIN NA BIAŁYM KONIU 
JEDZIE” 
  

ChociaŜ listopad jeszcze daleko, juŜ dzisiaj 
zachęcamy do zarezerwowania wolnego czasu  
i wybrania się w niedzielę16 listopada do Wojski 
na obchody dnia św. Marcina.  
  

Św. Marcin jest patronem Ŝołnierzy, pasterzy, 
opiekunem bydła i ptaków. Najbardziej znany 
wizerunek świętego przedstawia scenę, w której św. 
Marcin siedzi na koniu i oddaje swój płaszcz 
Ŝebrakowi. Jego święto ustanowiono w VI wieku  
i przypada 11 listopada (dzień pochówku świętego). 
Oprócz obchodów kościelnych, święto wiązało się ze 
zwyczajami ludowymi. Listopad to miesiąc, który 
kończył jesienne prace rolnicze. Dawniej 
przyrządzano z okazji dnia św. Marcina uczty, na 
których królowała gęsina, młode wino, oraz rogale 
przypominające kształtem legendarną podkowę 
zgubioną przez konia św. Marcina. Bogaci, na wzór 
świętego, dzielili się z ubogimi jedzeniem 
przygotowanym z zebranych plonów. WróŜono 
równieŜ pogodę, do dziś znane jest powiedzenie „gdy 
marcinowa gęś po wodzie, BoŜe Narodzenie po 
lodzie”. W Polsce najhuczniej święto obchodzone jest  
w Poznaniu i Bydgoszczy. W naszej gminie  
w miejscowości Wojska święty Marcin zawita juŜ 
drugi raz. Uroczystością najbardziej zachwycą się 
dzieci. Małych i duŜych mieszkańców gminy 
zapraszamy w niedzielę 16 listopada o godzinie 
15:00 do kościoła parafialnego w Wojsce. Tam dzieci 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce 
przedstawią Ŝywot świętego. Po występie wyjdą 
przed kościół z lampionami w oczekiwaniu  
na przyjazd św Marcina na koniu. Święty poprowadzi 
rozświetlony korowód do budynku szkoły 
podstawowej. Na dzieci czekać będą pyszne rogale 
oraz występ teatrzyku z Krakowa. Specjalna Kapituła 
Do Spraw Zasług utworzona przez dzieci ze szkoły 
podstawowej w Wojsce wybierze osobę, która ich 
zdaniem najbardziej zasłuŜyła się dla miejscowości  
i wręczy jej największego rogala św. Marcina. 
Organizatorzy – radny z Wojski, rada sołecka  
z Wojski, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojsce 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zapraszają 
wszystkich serdecznie! 
 

eTWINNING W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 
 

GRZYBOBRANIE 
Mieszkaniec Tworoga, Antoni Staś podczas 

spaceru po lesie znalazł niezwykłą kanię. 
Ogromny grzyb o wysokości 39cm i średnicy 
kapelusza 31cm czekał na pana Antoniego  
w lesie przy drodze prowadzącej na Czarków. 
Kotlet z tej kani kroiliśmy jak pizzę - śmieje się 
pan Staś. Czy komuś uda się w tym roku pobić 
taki rekord? 

Europejska współpraca szkół 
oraz przedszkoli czyli eTwinning 
to akcja, w której poszukuje się 
partnerów w krajach Unii 
Europejskiej w celu wspólnej 
pracy, dzieleniu wspólnych 
zainteresowań i rozwijaniu 
wzajemnego zrozumienia między 
 młodymi ludźmi, dziećmi i nauczycielami. 

 
Wrzesień 2008r to waŜny moment dla naszego 

przedszkola, przystąpiliśmy do programu unijnego 
pod hasłem „The magic of colors / the colors of the 
friendship”. Naszymi szkołami partnerskimi są 
kindergarden „Sinchec” z Bułgarii oraz Bakki  
z Islandii. Celem programu jest tworzenie przez 
dzieci prac plastycznych przedstawiających naszą 
miejscowość, nasze przedszkole, nasze najbliŜsze 
środowisko w przepięknych barwach, czterech pór 
roku. Prace będą prezentowane w wirtualnej galerii 
naszych partnerów. 
 

Koordynator programu Teresa Adamczyk 
 

ZAKŁAD KRAWIECKI 
OFERUJE: 

• przeróbki odzieŜy: skracanie, 
zwęŜanie, wymiana zamków 

• szycie odzieŜy na miarę 
 

TWORÓG, UL. POLNA 25 
TEL. 032 284 67 86 
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PO PUCHAR NA CZTERECH 
ŁAPACH 
 

Za oknem juŜ szaro, deszczowo i ponuro. 
Jesień zadomowiła się na dobre, kto by pomyślał, 
Ŝe zaledwie miesiąc temu doskwierał upał  
i praŜyło słońce. Ostatnie promienie 
tegorocznego, letniego słońca towarzyszyły  
6 września XIV-tej Klubowej Wystawie 
Nowofundlandów w ośrodku „Brzeźnica”  
w Brynku.  
 

Wystawy psów, choć rzadkie w naszej gminie  
z pewnością są ciekawym sposobem na 
urozmaicenie Ŝycia kulturalnego okolicy. Na wystawie 
w Brynku zaprezentowało się osiemdziesiąt dziewięć 
psów, z czego niektóre przyjechały z odległych 
zakątków Polski, a nawet zza granicy. W Brynku 
znaleźli się przedstawiciele m.in. Zakopanego, 
Warszawy, Sopotu, a takŜe Litwy, Łotwy, Włoch  
i Niemiec. Wystawie towarzyszyła iście letnia pogoda 
– temperatura powietrza dochodziła do 30 stopni. 
Gorącą atmosferę moŜna było wyczuć równieŜ  
w  tzw. ringach, gdzie miała miejsce prezentacja 
czworonogów i ich ocena. Psy, prowadzone przez 
właścicieli, prezentowały swoje wdzięki, a hodowcy 
oczekiwali na wynik punktacji z nadzieją, Ŝe ich 
faworyci zdobędą tytuł championa.  
 

W niedzielę w ośrodku Szkoleniowo-
Rekreacyjnym „Silesiana” w Kokotku odbyła się 
certyfikacja pracy wodnej zgłoszonych do wystawy 
psów. Nowofundlandy są bardzo dobrymi pływakami, 
większość przedstawicieli tej rasy uwielbia wodę. 
Świetnie nadają się na psa rodzinnego. Są łagodne, 
opiekuńcze w stosunku do swojej rodziny  
i właścicieli.  
 

Zwiedzający wystawę w Brynku mogli wejść na 
teren ośrodka bezpłatnie. Wystawa odbyła się pod 
honorowym patronatem wójta Gminy Tworóg. 
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8 września szkołę podstawową w Tworogu 
odwiedził misjonarz ojciec Józef Mazur, który spotkał 
się z dziećmi i pracownikami. Opowiadał o swoim 
Ŝyciu i pracy w afrykańskiej Nhani. W czasie 
uroczystości został on pasowany na honorowego 
ucznia szkoły. Uczniowie oraz nauczyciele przekazali 
ojcu pieniądze na działalność misyjną. W prezencie  
z Afryki otrzymali róg bawoli z wymalowanymi 
wizerunkami zwierząt. 
 

Od września tego roku został zamontowany 
monitoring, którego celem jest podniesienie 
bezpieczeństwa na terenie szkoły. 
 

3 października 2008r., w ramach 
kontynuowanego juŜ trzeci rok projektu edukacyjno - 
językowego "Socrates Comenius", nauczyciele 
wyjeŜdŜają na kolejne spotkanie do Słowacji. W 
najbliŜszym czasie odbędzie się wyjazd do słowackiej 
Sintavy, gdzie wraz z nauczycielami pojadą dzieci.  
W listopadzie w ramach prowadzonej współpracy 
odwiedzą nas uczniowie i nauczyciele z Danii. 
 

KARCZMA PIWNA 
W sobotę 25 października o godzinie 18:00  

w domu wielofunkcyjnym w Nowej Wsi odbędzie 
się karczma piwna. Imprezę organizują panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi, które 
zadbają o dobre jedzenie, nie zbraknie równieŜ 
muzyki na Ŝywo. Cena biletu to 20 zł od osoby. 
Bilety rozprowadza sołtys Nowej Wsi, Regina Mika.  
 

Foto. Nowofundland na pierwszy rzut oka przypomina małego 
niedźwiadka, w rzeczywistości to łagodny i inteligentny pies 

rodzinny. 



 16 

  

KURIER 
TWG 

znaczną liczbą dzieci i młodzieŜy w naszym Klubie. 
Warto wspomnieć o tym, Ŝe prowadzimy równieŜ od 
lata osobne treningi dla dziewczyn. JeŜeli pozwolą 
nam na to finanse, to w przyszłym roku wraz  
z Podokręgiem Bytom będą organizowane dla nich 
specjalne turnieje pod patronatem Podokręgu.  
 
D.P.: Czy w Sparcie Tworóg mogą powstać 
jeszcze inne sekcje niŜ tylko piłka noŜna ? 
Ł.Z.: Oczywiście Ŝe mogą. Niestety problem pojawia 
się w kwestii finansowej, nasz budŜet jest bardzo 
skromny i z obecnych środków nie stać nas na 
finansowanie innej sekcji. Jednak były juŜ 
prowadzone wstępne rozmowy na temat powołania 
sekcji karate w Sparcie i jeŜeli znajdą się dodatkowe 
środki finansowe, to na pewno powrócimy do tego 
tematu. 
 
D.P.: Jak wygląda sytuacja ze sponsorowaniem 
druŜyny ? 
Ł. Z.: I dobrze i źle. Jest wielu ludzi, którzy nas 
wspomagają, jednak w przerwie zimowej chcemy 
starać się pozyskać sponsora strategicznego. 
Liczymy, Ŝe dzięki takiemu posunięciu uda nam się 
przeprowadzić kolejne modernizacje stadionu. Ta 
sprawa wymaga jednak dokładnej analizy, którą  
przeprowadzimy podczas przerwy w rozgrywkach, 
tak aby móc się na niej skoncentrować  
i wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki. 
Ogromne koszty stanowią teŜ transport i opłaty 
sędziowskie. Mamy nadzieję, Ŝe pojawią się 
sponsorzy. Szkoda by było, gdyby klub był zmuszony 
wykluczyć z rozgrywek jedną z druŜyn trampkarzy.  
W końcu jest to rozrywka dla wielu dzieciaków.  
A problemem są tylko pieniądze. 
 
D.P.: Mamy nadzieje, Ŝe ten wywiad pomoŜe wam 
w tym i znajdą się takie osoby czy firmy. 
Ł. Z.: Ja teŜ. 
 
D.P.: Dziękuje za rozmowę. 
Ł. Z.: Dziękuję. 

WYWIAD Z PREZESEM LKS SPARTA 
TWORÓG ŁUKASZEM ZIAJĄ 
 
Damian Potempa: Witam, jakie zmiany nastąpiły 
w obecnym sezonie w Sparcie Tworóg ? 
Łukasz Ziaja: Główna zmiana dotyczy  stanowiska 
trenera. Naszym nowym szkoleniowcem został 
Andrzej Gliwa. Oprócz funkcji trenera Andrzej  
w dalszym ciągu wspiera naszą druŜynę jako 
zawodnik. Jest on dość mocnym ogniwem Sparty 
poniewaŜ jest jednym z najbardziej doświadczonych 
zawodników, co mobilizująco wpływa na postawę 
młodszych, mniej doświadczonych zawodników. 
Szczególnie jest to widoczne w tych najtrudniejszych 
momentach. 
 
D.P.: Na jakich zasadach pan Andrzej jest 
zatrudniony ? 
Ł.Z.: Jak juŜ wspominałem jest trenerem  
i zawodnikiem, a jego praca jest nieodpłatna. 
 
D.P.: Jakie są załoŜenia i oczekiwania zarządu na 
obecny sezon ? 
Ł.Z.: Podstawowe załoŜenie to pozostanie w Klasie 
A, podjęcie walki o środkową część tabeli. Było by 
miło gdyby Sparta zakończyła rozgrywki w pierwszej 
szóstce. 
 
D.P.: Czy moŜemy liczyć na jakąś modernizacje 
stadionu ? 
Ł.Z.: Tak, juŜ w październiku będzie 
zmodernizowane oświetlenie. Chcemy teŜ dodać 
dwa kolejne jupitery aby moŜna było oświetlić boisko 
treningowe. Takie rozwiązanie pomoŜe nam 
szczególnie w okresie jesiennym, kiedy wcześniej 
jest ciemno i przeprowadzenie treningu jest trudne. 
 
D.P.: To jedyne plany ? 
Ł.Z.: Nie, doszliśmy teŜ do porozumienia z dyrekcją 
Szkoły Podstawowej w Twarogu, która zajmie się 
konserwacją małego ogrodzenia od strony szkoły. 
Zbieramy teŜ środki na zrobienie ogrodzenia 
ochronnego za trybuną stadionu. Mamy nadzieje, Ŝe 
rozwiąŜe to raz na zawsze problem wpadających 
piłek na prywatne posesje. 
 
D.P.: Jak wygląda struktura druŜyny ? 
Ł.Z.: W sekcji piłki noŜnej prowadzimy kilka druŜyn. 
Są to druŜyny trampkarzy z rocznika 95/96 oraz 
rocznika 98 i młodsi oraz druŜyny juniorów  
i seniorów. KaŜdą druŜyną opiekuje się inna osoba  
w czynie społecznym. Obecnie mamy zgłoszonych 
do rozgrywek ponad 70-ciu zawodników. Trampkarzy 
w sumie jest 39, zawodników w wieku juniora (do lat 
18-tu) jest 16, a do druŜyny seniorów zgłoszonych 
jest w sumie 21. Zatem moŜemy pochwalić się dość 
 

AUTO – BŁYSK 
 

� lakiernictwo i blacharstwo 
pojazdowe 

� naprawy powypadkowe 
� polerowanie samochodów 

 
TWORÓG, UL. POLNA 25 

TEL. 032 284 67 86, 888 735 324 
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