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Poniedziałek, 9 lutego 2009 
Nr 12, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 600 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Niejeden z nas tęskni juŜ za wiosenną 
aurą. Na obrazach malarki z Boruszowic 
wiosna trwa cały rok… 

STR. 6 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep SpoŜywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep SpoŜywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

TWG KURIER 
XXXV Sesja Rady Gminy 
- Narkotyki ponownie 
- Nowe warunki stypendium wójta 

STR. 4  
 
Prawnik 
- Zawieranie umów – czy 
faktycznie moŜna się umówić na 
wszystko? 

STR. 5 
  

Pod lupą 
- Kilka słów o historii tworoskiej 
orkiestry 

STR. 7 
  

Kulturalnie 
- Konkurs walentynkowy!!! Wygraj 
romantyczną kolację!!! 
- Siostry Meagde Mariens 
wprowadziły się do klasztoru  
w Tworogu w 1910r… 

STR. 8 
  

Kobieta / MęŜczyzna 
- Walentynki – dla jednych święto, 
dla innych samotność 

STR. 12  

Na bieŜąco 
- Minęły 2 lata kadencji obecnych 
władz Gminy. O to jak 
wykorzystano ten czas zapytaliśmy 
Wójta Gminy Tworóg, Eugeniusza 
Gwoździa. 

STR. 13  

Sport 
- Runda wiosenna na starcie 

STR. 16 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

To juŜ 12 numer TWG Kuriera. Oznacza to,  
Ŝe kończymy roczek. Dla czytelników, którzy dopiero 
od niedawna śledzą nasze strony przygotowaliśmy 
niespodziankę. MoŜecie sprawdzić o czym pisaliśmy 
od marca 2008. Wystarczy wejść na naszą stronę: 
www.twgkurier.pl. W archiwum umieściliśmy  
11 numerów miesięcznika, które będzie moŜna 
bezpłatnie ściągnąć w formie pliku pdf. 
 

W aktualnym numerze moŜecie sprawdzić jakie 
jeszcze imprezy i zabawy karnawałowe 
organizowane będą w naszej gminie, a takŜe w jakiej 
cenie i u kogo moŜna nabyć bilety. Uczniom 
przedstawiamy nowe (niŜsze!) kryteria przyznawania 
stypendium Wójta Gminy. Prawnik radzi jak zawierać 
umowy. Przygotowaliśmy takŜe walentynkowy 
konkurs, w którym moŜna wygrać kolację dla dwojga. 
 

Z kolei, dziale Hobbysta prezentujemy prace 
mieszkanki Boruszowic, Urszuli Jaruszowiec.  
Na str. 7 „zagra” dla Was orkiestra dęta z Tworoga. 
Lokalny historyk Fryderyk Zgodzaj przedstawia dzieje 
klasztoru w Tworogu. 
 

Te i wiele innych ciekawostek znajdziecie na 
łamach naszej gazety. 

 
www.twgkurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ…………………....………………….....s.3 
 
SESJA…………………....…………………………...s.4 
- Narkotyki ponownie na tapecie 
- Większa szansa na stypendium wójta 
 
PRAWNIK…………...………………………………..s.5 
- Zawieranie umów 
 
HOBBYSTA…………………………………………..s.6 
- Ukryty talent 
 
GMINA POD LUPĄ………………………………….s.7 
- Graj nam orkiestro, graj! 
 
KULTURALNIE………………………………………s.8 
- 99 lat klasztoru w Tworogu 
- Ferie 
- Szalone gimnazjalistki 
- TWG Kurier poleca 
- Kobieta / MęŜczyzna 
 
NA BIEśĄCO…………………………...………......s.13 
- Wójt na półmetku 
- StraŜacy z Benova w Boruszowicach 
- W parafii Koty… 
- SP Tworóg informuje 
- Nieproszeni goście na 18-tce 
- Jasełka dla seniorów 
 
SPORT………………………………….……………s.16 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

GraŜyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Damian Potempa – Redaktor sportowy 
Mirosława Kazik – Redaktor terenowy 

Mateusz Kościelny – Dziennikarz 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
GraŜyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Grzegorz Opara, Klaudia Szostak, Fryderyk Zgodzaj, Anita Zielonka, 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 

1% DLA POŁOMII 
 

Zarząd Stowarzyszenia PoŜytku Publicznego 
„Odnowa Wsi” w Połomii (KRS 0000166669) dziękuje 
za wsparcie 1% od podatku w 2008.  

 
Prosimy mieszkańców Gminy aby równieŜ w tym 

roku odliczyli 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie. 
Naszym celem jest budowanie kultury wiejskiej 
młodzieŜy i ludzi starszych. 
 

- 

TWG LISTONOSZ 

Masz coś ciekawego do powiedzenia?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 

DOM GOŚCINNY „POD RÓśĄ”DOM GOŚCINNY „POD RÓśĄ”DOM GOŚCINNY „POD RÓśĄ”DOM GOŚCINNY „POD RÓśĄ”    
ZAPRASZA DO WOJSKI !!ZAPRASZA DO WOJSKI !!ZAPRASZA DO WOJSKI !!ZAPRASZA DO WOJSKI !!    

 

 
 

OrganizujemyOrganizujemyOrganizujemyOrganizujemy::::    
----        imprezy okolicznościowe,imprezy okolicznościowe,imprezy okolicznościowe,imprezy okolicznościowe,    

----    zabawy,zabawy,zabawy,zabawy,    
----    spotkania firmowe.spotkania firmowe.spotkania firmowe.spotkania firmowe.    

    
Gwarantujemy Gwarantujemy Gwarantujemy Gwarantujemy     

wysoki stawysoki stawysoki stawysoki standard usług.ndard usług.ndard usług.ndard usług.    
Polecamy bogatą kuchnię.Polecamy bogatą kuchnię.Polecamy bogatą kuchnię.Polecamy bogatą kuchnię.    

    
Tel. 032Tel. 032Tel. 032Tel. 032    285 75 92285 75 92285 75 92285 75 92    

Tel. kom 502Tel. kom 502Tel. kom 502Tel. kom 502    166166166166    436436436436    
 

R             E             K             L             A             M             A 

ZABAWA KARNAWAŁOWAZABAWA KARNAWAŁOWAZABAWA KARNAWAŁOWAZABAWA KARNAWAŁOWA    
 

Rada Sołecka z Tworoga oraz OSP 
Tworóg zapraszają na zabawę 
karnawałową, która odbędzie się w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
21 lutego o godzinie 20:0021 lutego o godzinie 20:0021 lutego o godzinie 20:0021 lutego o godzinie 20:00.  

 
Bilety w cenie 80 zł od pary80 zł od pary80 zł od pary80 zł od pary moŜna 

nabyć u sołtys Tworoga Gertrudy 
Byszewskiej (tel. 032 284 66 50) oraz  
u przewodniczącego Rady Sołeckiej 
Jana Sobani (tel. 032 284 62 85).  

 
W cenieW cenieW cenieW cenie biletu: ciepły posiłek, kawa 

i ciasto, szwedzki stół, zimne napoje. 
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KURIER 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najwaŜniejszych informacji z XXXV 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 26 stycznia 
2009r.: 
− Ponownie podjęto uchwałę w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Tworóg 
(uchwała nr XXXV/387/2009) 

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

 

NARKOTYKI PONOWNIE NA 
TAPECIE 
 

Problem narkotyków na terenie Gminy Tworóg 
juŜ któryś raz trafił na obrady Rady Gminy. Na 
styczniową sesję zaproszono funkcjonariusza Policji, 
aspiranta sztabowego Poloczka, który na co dzień 
pracuje w tarnogórskim zespole do spraw walki  
z przestępczością narkotykową na terenie powiatu. 
Zaproszono równieŜ Pełnomocnika Wójta Gminy  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii, Teresę Chęcińską, która opracowała 
wyniki ankiety przeprowadzonej w szkołach 
podstawowych i gimnazjum gminy Tworóg.  
 

Przeprowadzono ankietę w 6-tych klasach szkół 
podstawowych i wszystkich klasach gimnazjum. 
Ankietę wypełniło 293 uczniów. Z tego 16 osób 
przyznało się do kontaktu z narkotykami. 5 osób 
zaznaczyło, Ŝe dostało narkotyki, 11 kupiło. Jeśli 
chodzi o częstotliwość sięgania po narkotyki 5 osób 
stwierdziło, Ŝe robi to sporadycznie, a 5 – regularnie 
– poinformowała Pani Chęcińska. Z jej badań 
ankietowych wynika, Ŝe jedynie Szkoła Podstawowa 
w Boruszowicach jest wolna od problemu 
narkotyków. Do kontaktu z narkotykami przyznało się 
2 uczniów z SP Wojska, 4 z SP Tworóg oraz  
9 uczniów Gimnazjum. 
 

Aspirant Sztabowy wyjaśnił, Ŝe przestępczość 
narkotykowa jest trudna do wykrycia. Jeśli np. ktoś 
zostanie pobity czy okradziony, to bardzo 
prawdopodobne, Ŝe zgłosi to na policję. A kiedy 
rodzice czy nauczyciele znajdują narkotyki u swojego 
dziecka albo ucznia, to rzadko postanawiają nas  
o tym zawiadomić – obrazuje policjant. Stwierdził 
równieŜ, Ŝe szkoły niechętnie podejmują współpracę 
z policją w celu walki z problemem. Do wyjątków 
zaliczył Technikum Leśne w Brynku, tarnogórski 
„gastronomik” oraz Gimnazjum w Radzionkowie. 
Zaznaczył, Ŝe fakt, iŜ policja prowadziła w tych 
szkołach sprawy wcale nie oznacza, Ŝe są to szkoły 
szczególnie zagroŜone, ale świadczy to tylko o tym, 

iŜ prawidłowo realizują zadania związane  
z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. 
Samorządy lokalne według aspiranta równieŜ nie 
wykazują zainteresowania poznaniem problemu 
narkomanii. Jesteśmy dopiero trzecią gminą  
w powiecie, która zaprosiła przedstawiciela zespołu 
do walki z przestępczością narkotykową do 
współpracy. W roku 2008 na terenie Gminy Tworóg 
odnotowano 8 przestępstw udzielania narkotyków,  
7 sprzedaŜy, 3 przestępstwa posiadania. 13 z tych 
przestępstw dokonały 3 osoby niepełnoletnie.  
 

Zdaniem aspiranta Ŝadna statystyka, ani badania 
nie dadzą autentycznych danych dotyczących 
zagroŜenia. Okazuje się, Ŝe w powiecie nie ma ani 
jednej szkoły średniej, gdzie nie występują narkotyki. 
Policjanci z tarnogórskiego zespołu co roku  
w ramach prowadzonych postępowań przesłuchują 
około 500 do 600 świadków, którzy w zeznaniach 
przyznają się do zaŜywania narkotyków. To tyle 
samo osób ilu uczniów przeciętnie liczy jedna duŜa 
szkoła - porównuje policjant. Funkcjonariusz 
podkreślił, Ŝe najwaŜniejsza w zwalczaniu narkomanii 
jest współpraca między szkołami, samorządami, 
policją i społeczeństwem.  

 

WIĘKSZA SZANSA NA 
STYPENDIUM WÓJTA 
 

Z powodu – zdaniem nauczycieli – zbyt wysokich 
kryteriów Rada Gminy uchwaliła nowe zasady 
przyznawania stypendiów. Uczniowie szkół 
podstawowych będą musieli osiągnąć w roku 
szkolnym średnią ocen 5,60 ( a nie 5,70), a takŜe 
ocenę wzorową z zachowania. Muszą równieŜ 
zdobyć minimum trzecie miejsce w województwie  
w konkursie przedmiotowym lub interdyscyplinarnym. 
 

Gimnazjaliści muszą starać się o średnią 5,50  
(a nie 5,60) oraz wzorową ocenę z zachowania. 
Dodatkowo naleŜy spełnić co najmniej jedno  
z następujących kryteriów: muszą zakwalifikować się 
do etapu wojewódzkiego w konkursie 
przedmiotowym lub zdobędą inne osiągnięcia 
naukowe na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub 
ogólnopolskim. Choć zmniejszyły się kryteria, to nie 
zmieniły się kwoty. Stypendium dla uczniów szkół 
podstawowych nadal wynosi nie mniej niŜ 30zł 
miesięcznie, dla gimnazjalistów – 50 zł miesięcznie, 
a za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub 
sztuki – nie mniej niŜ 30 zł miesięcznie. 
 

Zmienił się równieŜ termin składania wniosków 
do Komisji Stypendialnej. Osoby uprawnione do 
składania wniosków (rodzice ucznia, opiekunowie, 
wychowawcy klas, dyrektorzy szkół) mogą zrobić to 
do 30 czerwca. 

TWG SESJA 
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KURIER 

ZAWIERANIE UMÓW 
 

Umowa najczęściej kojarzy nam się z kartką 
papieru, która zawiera podpisy dwóch osób 
zawierających umowę. Takie powszechne 
rozumienie pojęcia umowa jest błędne,  
a właściwie zawiera tylko część prawdy  
o umowach. 
 

Pojęcie umowy jest znacznie szersze i obejmuje 
kaŜde porozumienie między stronami skutkujące 
pewnymi obowiązkami z jednej strony, a z drugiej 
strony uprawnieniami. Nie prawdą jest, iŜ umowa 
wywiera skutki tylko wtedy gdy jest spisana oraz Ŝe 
wykonanie tylko takiej umowy jesteśmy w stanie 
wyegzekwować. W polskim prawie obowiązuje 
zasada swobody umów. Oznacza to Ŝe osoby 
zawierające umowę, mogą ją skonstruować  
w dowolny sposób i zawrzeć w dowolnej formie.  
Oznacza to, Ŝe osoba dokonująca np. poŜyczki nie 
musi podpisywać Ŝadnej umowy, a i tak druga strona 
zobowiązana jest do zwrotu przedmiotu poŜyczki.  
 

Działa to w następujący sposób. Przez samo 
złoŜenie tzw. oświadczenia woli – wyraŜenie swojej 
woli w dowolny sposób czy to werbalnie czy to przez 
samo zachowanie – osoba zobowiązuje się  
do określonego zachowania. Takim zachowaniem 
niewerbalnym, które oznacza dojście  
do porozumienia jest np. uściśnięcie dłoni.  
Do zawarcia umowy dochodzi wtedy, kiedy dwie 
osoby lub więcej składają toŜsame oświadczenia 
woli. Inaczej mówiąc dochodzą do porozumienia  
w sprawie swoich przyszłych uprawnień oraz 
obowiązków.  

 
Umowy są wszechobecne w naszym codziennym 

Ŝyciu i czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z 
tego, iŜ właśnie zawarliśmy umowę. Umowę 
sprzedaŜy z przedsiębiorcą prowadzącym sklep 
zawieramy dokonując zakupów. Umowę przewozu 
zawieramy wsiadając do autobusu komunikacji 
miejskiej. Umowę o dzieło zawieramy  
ze stolarzem, zamawiając u niego wykonanie drzwi. 
Jak wiadomo takie pospolite umowy do ich waŜności 
nie potrzebują Ŝadnych podpisów. JeŜeli byłoby 
odwrotnie powodowałoby to straszne komplikacje  
w Ŝyciu codziennym. Dlatego ustawodawca tylko 
czasami wymaga do waŜności zawartej umowy 
pewnej szczególnej formy. Podkreślić naleŜy, iŜ są to 
tylko wyjątki od zasady swobody umów i muszą one 
wynikać wprost z ustawy. Tzn. ustawa,  
w szczególności Kodeks cywilny musi wskazywać, 
 iŜ do waŜności konkretnej umowy potrzebne jest jej 
zawarcie np. na piśmie. Prawo przewiduje równieŜ 
inne szczególne formy umów. Najczęściej spotykaną 
formą jest forma pisemna. Jest ona potrzebna do 
 

zawarcia waŜnej umowy o roboty budowlane – 
zawierana przy budowaniu domu. W przypadku gdy 
dokument umowy nie zostanie podpisany, taka 
umowa jest niewaŜna czyli jej warunki nie wiąŜą 
Ŝadnej ze stron. Kolejną formą często spotykaną  
w obrocie prawnym jest forma aktu notarialnego. 
Zawarcie takiego aktu u notariusza jest konieczne 
przy sprzedaŜy nieruchomości. Ustawa bowiem 
wyraźnie wskazuje, iŜ bez zachowania takiej formy 
umowa sprzedaŜy nieruchomości jest niewaŜna.  
 

Bardzo często spotyka się jednak umowy 
zawierane w formie pisemnej, mimo tego, iŜ zgodnie 
z prawem mogą być one zawierane w dowolnej 
formie. Strony takiej umowy poprzez spisanie jej 
postanowień zabezpieczają swoje interesy na 
wypadek nie wykonania obowiązków przez druga 
stronę. NaleŜy zaaprobować takie zachowania. Taka 
spisana umowa stanowi dowód zawarcia kontraktu  
i otwiera nam moŜliwość dochodzenia swoich 
roszczeń od drugiej strony. Nadto w dokumencie 
wyraŜamy dokładnie jakie obowiązki i uprawnienia 
ma kaŜda ze stron takiej umowy. Podpisując się pod 
dokumentem osoby będące stronami zobowiązują 
się do jej wykonania. Ułatwia to a czasami nawet 
umoŜliwia przymusowe wyegzekwowanie wykonania 
umowy w sądzie.  
 

Jak juŜ wspominałem, w naszym kraju 
obowiązuje zasada swobody umów. MoŜemy się 
umówić z drugą osobą na cokolwiek, np. ja stanę na 
głowie a ty w zamian staniesz na jednej ręce. To 
wszystko zaleŜy od woli kaŜdej ze stron i dojścia do 
wspólnego porozumienia. NaleŜy jednak pamiętać,  
iŜ prawo równieŜ wyjątkowo ogranicza nas w tym 
zakresie. PoniewaŜ umowa jest czynnością prawną 
aby być waŜna nie moŜe ona być sprzeczna  
z ustawą oraz z zasadami współŜycia społecznego. 
JeŜeli chodzi o pierwszy warunek, to biorąc pod 
uwagę iŜ część najbardziej typowych umów została 
unormowana w Kodeksie cywilnym, przy ich 
zawieraniu musimy zastosować odpowiednie 
przepisy. JeŜeli chodzi o drugi warunek to w prawie 
cywilnym występuje określenie zasad współŜycia 
społecznego. Jest to pojęcie niezdefiniowane i trudne 
do wytłumaczenia w ogólności. Posługując się 
przykładem sprzeczna z zasadami współŜycia 
społecznego będzie umowa poŜyczki przewidująca 
bardzo wysokie odsetki od poŜyczonej sumy. Taka 
umowa będzie niewaŜna i nie wiąŜe ona stron.   
 

Łukasz Frączek 
 

TWG PRAWNIK 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

UKRYTY TALENT 
 

Kiedy rozwoziliśmy styczniowy numer TWG 
Kuriera, w sklepie w Boruszowicach 
dowiedziałam się o niezwykłym talencie 
mieszkanki Boruszowic. Bardzo szybko udało mi 
się skontaktować z artystką, 74 – letnią Urszulą 
Jaruszowiec, której pasją jest malowanie 
obrazów olejnych. 
 

M. K.: Ile pani namalowała obrazów? 
U. J.: Dokładnie nie pamiętam ale około 30. Jak juŜ 
wspomniałam malowaniem interesuję się od czasów 
dzieciństwa. Jak byłam małą dziewczynka to chętnie 
podglądałam jak ojciec maluje. Z ciekawością 
spoglądałam jak ojciec za pomocą magicznego 
pędzla tworzy na dykcie nowe arcydzieła. Malował 
równieŜ mój dziadek. Cenną pamiątką jest 
podarowany przez dziadka na moje urodziny obraz 
przedstawiający bawiące się kotki. 
M.K.: Czy sprzedała pani jakieś swoje dzieło? 
U.J.: Nie sprzedałam ani jednego obrazu, nie wiem 
czy są w ogóle coś warte. DuŜo obrazów 
podarowałam rodzinie, bliskim. Pozostałe mam 
powieszone w domu.  
M.K.:Czy jest coś szczególnego co chciałaby pani 
uwiecznić na płótnie? 
U.J.: Mam nadzieję, Ŝe uda mi się namalować 
,,ostatnią wieczerzę”. 
M.K.: Dziękuję za miłą rozmowę. 
U.J.: Ja równieŜ dziękuje. 
 

Foto. Pani Urszula zaczęła rozwijać swoją pasję po 60-tce. 

Mirosława Kazik: Witam. Dowiedziałam się,  
Ŝe mamy w Boruszowicach ukryty talent. Od jak 
dawna pani maluje? 
Urszula Jaruszowiec: Owszem maluje, ale czy 
ładnie to nie mnie to oceniać. Przez całe Ŝycie 
pragnęłam malować ale nigdy nie było na to czasu 
ani pieniędzy. Człowiek był zabiegany, trzeba było 
dbać o dom, rodzinę. Malować zaczęłam dopiero po 
60 – ce, kiedy przeszłam na emeryturę. Malowanie to 
u nas w rodzinie juŜ tradycja. Pamiętam jak dziadek 
malował, potem ojciec, teraz ja, a takŜe moja 
wnuczka namalowała juŜ parę ładnych obrazów. 
 
M. K.: Co lubi pani najbardziej malować, portrety, 
pejzaŜe? 
U. J.: Najbardziej lubię malować pejzaŜe. Natura jest 
najpiękniejsza. Człowiek musi kochać przyrodę, aby 
móc coś namalować – to jest najwaŜniejsze, kochać 
naturę i zachwycać się jej pięknem. Góry, lasy, sady 
są stworzone przez Pana Boga. Jak bym była 
młodsza to wzięłabym całe te swoje „graciarstwo”, 
poszłabym na polanę i malowała drzewa, niebo, 
zachód słońca. Niestety zdrowie mi na to nie 
pozwala. Jak mam natchnienie, to zamykam się w 
swojej małej komórce - pracowni, biorę w ręce pędzel 
i maluję. Nic mnie wtedy nie interesuje, zamykam się 
w swoim świecie i poddaję się wenie. Moja córka jest 
pierwszą osobą, która widzi nowo powstały obraz. To 
ona krytycznym okiem spogląda na obraz i radzi mi 
co naleŜy poprawić, co podkreślić, a co zatuszować.  
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GRAJ NAM, ORKIESTRO 
GRAJ ! 
 

Stojąc pod drzwiami w ten dosyć chłodny 
wieczór i czekając na Pana Jana nie liczyłem,  
Ŝe rozmowa z nim będzie przebiegać w tak 
swobodnej atmosferze.  
  

Kiedy otwarły się drzwi zostałem przywitany 
uśmiechem i zaproszony do środka. Nim 
poruszyliśmy tematy związane z orkiestrą, która 
istnieje od około stu lat, porozmawialiśmy o starej 
piekarni w Tworogu i powspominaliśmy trochę, ale do 
rzeczy. 
 

Jak juŜ wspomniałem nasza orkiestra ma około 
stu lat, choć trudno ustalić jednoznacznie dokładną 
datę jej powstania. Jak zapewniał mnie Jan Mańka: 
„orkiestra działała juŜ przed pierwszą wojną 
światową”. Wspomnienia o niej pan Jan rozpoczął od 
Karola Jonecko, organisty i dyrygenta, który 
własnoręcznie przepisywał nuty (podobnie jak czyni 
to nasz rozmówca).  
 

Potem orkiestrę prowadził Jan Dramski – główny 
komendant straŜy w Tworogu. Połowa lat 
dziewięćdziesiątych przyniosła mały kryzys jeśli 
chodzi o naszą orkiestrę i cięŜar jej prowadzenia 
przejął Jan Mańka. „Nie jest łatwo, ciągle brakuje 
nam środków. Nasza orkiestra nie jest 
stowarzyszeniem, a więc nie moŜemy być dotowani 
środkami finansowymi z zewnątrz”. Sytuacja 
naprawdę nie jest zbyt  wesoła. Pan Jan sam musi 
wykonywać prace konserwatorskie. Pytałem 
dlaczego? - Kiedyś były firmy w Opolu czy 
Chorzowie, które dokonywały konserwacji czy 
napraw instrumentów dziś juŜ nie istnieją - opowiada 
pan Mańka. Ale grać jest na czym. KaŜdy kto tylko 
ma ochotę moŜe przyjść, dostanie instrument i moŜe 
uczyć się grać. - Jedni rezygnują szybko, innym brak 
dyscypliny, ale zawsze ktoś zostaje i rozwija swój 
talent – z uśmiechem na twarzy opowiada Pan Jan. 
 
Pan Mańka z odrobiną Ŝalu wspomina dawne 
pielgrzymki na Górę św. Anny: „Kiedyś orkiestra 
liczyła minimum 150 osób. Teraz jest to duŜo, duŜo 
mniej”. Sytuacja nie jest łatwa, stan orkiestr na 
styczeń 2009 to sześćdziesiąt siedem osób. Jest 
jednak jedno ale. Prawie połowa z nich czyli około 
trzydzieści osób to w zasadzie wolni strzelcy, którzy 
w przerwie od pracy czy studiów przychodzą grać. 
Jednak nie są w stanie uczestniczyć w orkiestrze 
regularnie. - Ja się im nie dziwię, sam musiałem 
porzucić chór i orkiestrę do trzydziestego czwartego 
roku Ŝycia. Nie byłem w stanie pogodzić tego 

wszystkiego z obowiązkami zawodowymi. 
 

Ciekaw byłem skąd taka pasja u naszego 
rozmówcy - Co tu duŜo mówić, od dziecka fascynowały 
mnie instrumenty dęte. Za młodu orkiestra 
współpracowała z chórem, w którym godzinami 
mogłem śpiewać pasje z niedawno zmarłym Ernestem 
Kaszubą. A wszystko to pod dyrygenturą Karola 
Jonecko. 
 

Orkiestra w Tworogu jest orkiestrą zarówno 
kościelną jak i straŜacką. Nie zawsze jednak tak było - 
Trudno to wyjaśnić, ale po drugiej wojnie światowej 
orkiestra w Tworogu była tylko orkiestrą kościelną! – 
wspomina pan Mańka. W zasadzie taka sytuacja miała 
miejsce do 1976 roku kiedy to Jan Dramski przywrócił 
jej status orkiestry straŜackiej jak i kościelnej. 
 

Ciekaw byłem sukcesów i nagród dla naszej 
orkiestry. Niestety nasz rozmówca nie mógł się 
pochwalić najnowszymi osiągnięciami. - Aby brać 
udział w konkursach naleŜy poświęcać temu wiele 
czasu i włoŜyć w to wiele środków. W naszym 
przypadku to bardziej pasja i tradycja niŜ konkursy  
i rywalizacja – wyjaśnia. Słowa tradycja i pasja  uŜyte 
przez Pana Jana są jak najbardziej odpowiednie. Aby 
rozpisać nuty na wszystkie instrumenty, a są to: flet, 
klarnet, kornet, trąbki, saksofony, puzony, basy oraz 
róg. NaleŜy przygotować około czterysta pozycji  
z nutami! Nasz rozmówca śmiał się, Ŝe mógłby brać 
udział w konkursie pisania nut na czas. Zastanawiałem 
się dlaczego nie kupują gotowych nut. - Problem ten 
sam jak i w innych przypadkach. Pieniądze. Koszt 
gotowych zeszytów z nutami dla orkiestry to 300 zł. za 
zestaw z dwudziestoma czterema ksiąŜkami, a my 
potrzebujemy przynajmniej trzy takie komplety. Jan 
Mańka swą postawą udowadnia iŜ, gdy robi się coś  
z pasją to kaŜdą przeszkodę moŜna pokonać. 
 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do 
szeregów orkiestry zapraszamy do remizy straŜackiej 
w piątki o godzinie 19:00. Na pewno zostaniecie 
przywitani uśmiechem. 

Damian Potempa 

Foto. Tworoska orkiestra – nieodłączny towarzysz najwaŜniejszych 
wydarzeń w Gminie Tworóg. 
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99 LAT KLASZTORU  
W TWOROGU 

 
Decyzją Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek 

budynek klasztoru w Tworogu został wystawiony 
na sprzedaŜ. Kilka słów historii… 
 

Z inicjatywy ks. Knossally i sponsora hr. Karoly 
von Donnersmarck dnia 06.11.1909r. otrzymano 
przez Ministerstwo Kultu i Wiedzy pozwolenie na 
załoŜenie domu dla sióstr. Przed wojną ulica, przy 
której stoi klasztor nazywała się 
Donnersmarckstrasse. Dobra ziemskie szlachty 
brynkowskiej sięgały w duŜej mierze do obecnych 
ulic Jankowskiego i Powstańców Śląskich. Siostry 
„Meagde Mariens” (taką w tym czasie i miejscu miały 
nazwę) przyprowadziły się do Tworoga w 1909r. 
Zamieszkały naprzeciw klasztoru, który  był jeszcze 
w budowie. Domem, który w tym czasie miał zaszczyt 
gościć siostry słuŜebniczki, była stolarnia Wilhelma 
Krolla stojąca do dzisiaj. Zgromadzenie Sióstr 
SłuŜebniczek NMP Niepokalanie Poczętej załoŜył  
w dniu 03.05.1850r. wielkopolski szlachcic Edmund 
Bojanowski. Był on załoŜycielem pierwszych 
przedszkoli i sierocińców w południowo – zachodniej 
części obecnych granic Polski. W 1999r. został 
beatyfikowany przez Jana Pawła II podczas jednej  
z pielgrzymek do Polski. 
 

Maegde Mariens wprowadziły się do klasztoru  
w uroczystość Trzech Króli 06.01.1910r. Od strony 
południowej budynku widnieje inskrypcja 
upamiętniająca tę datę: „1910”, poniŜej napisano 
„Knossalla”. Pierwszą przełoŜoną mianowano  
w 1909r. Została nią s. Maria Pudencjana Pyka, która 
pełniła tę funkcję do 1915 roku. Wszystkie siostry  
z tego zgromadzenia przyjęły na pierwsze imię Maria. 
Kolejnymi przełoŜonymi były: s. M. Angela Hado 
(1915 – 20), s. M. Amalia Augustyniak(1920 – 27),  
s. M. Cyrala Zając(1927 – 33), s. M. Alazja Rienel 
(1933 – 34), s. Rienel została mianowana siostrą 
generalną (1934 – 40), s. M. Sylwia Maj (1940 – 47), 
s. M. Borgia Pytel (1947 – 54), s. M. Adelgundis 
Malajka (od 1954).  

W kaplicy klasztornej stał do niedawna ołtarz pod 
wezwaniem Serca Jezusowego (dlatego czasami 
siostry były nazywane Herz – Jesu Schwester). 
Poprzednio taki obraz wisiał w kaplicy przyzamkowej, 
ale został zamieniony na wizerunek „Grupy 
KrzyŜowej”. Ksiądz Knossalla i parafianie widocznie 
odczuwali brak wspomnianego obrazu, który był od 
dawna kultywowany w Tworogu. Dlatego właśnie 
kaplica klasztorna została poświęcona Sercu 
Jezusowemu. W chwili obecnej kaplica jest pusta, 
ołtarz został zdemontowany i decyzją Zgromadzenia 
wywieziony do jednej z parafii w województwie 
opolskim. 

 
W 1911r. ks. Knossalla został przeniesiony na 

większą parafię do Dobrzenia Wielkiego, a od 1922 
do Pszowa. Zasłynął jako budowniczy kościołów,  
za co został odznaczony „Pro Ecclesia et Pontifice”. 
Powiększenie kościoła w Tworogu teŜ jest jego 
zasługą. Zmarł mając 90 lat w 1957r. Dnia 
20.09.1912r. siostry dostały pozwolenie na otwarcie 
przedszkola, odpowiedzialną została  fachowo 
przygotowana s. Maria Adelgundis Malajka. 
 

Klasztor działał niezakłócenie do 01.05.1942r., 
kiedy to N.S.V. przejęła wszystkie domy D.R.K. mocą 
zarządzenia przeciw kościołowi i klasztorom. Siostry 
zamieszkały w prywatnym mieszkaniu przy rogu ulic 
Szkolnej i Kościuszki. Tak się złoŜyło, Ŝe zmarł 
właściciel budynku Gend. Hauptwachtmstr. Wilhelm 
Osadzin i siostry mogły zająć jego policyjne 
pomieszczenia. Miejsce to długo jeszcze nazywano 
„Kindergarten”. 
 

Po wojnie w 1945r. siostry mogły wrócić do 
klasztoru i ponownie otwarły przedszkole. W 1952 
roku władze państwowe przejęły przedszkole,  
a siostry na jakiś czas zniknęły z Tworoga. Po 
kilkudziesięciu latach ujawniono przyczynę ich 
nieobecności. Rąbka tajemnicy uchylił pewien 
sędziwy tworoŜanin, mieszkający obecnie w Górnej 
Bawarii, który nieświadomie został kurierem i wziął 
udział w misji pomocy tworogowskim siostrom. Kiedy 
był jeszcze pacholęciem babcia i mama wysłały go 
pod pretekstem odwiedzin brata, który przebywał na 
koloniach w Nieborowicach. Chłopiec pojechał 
pociągiem do Gliwic, a stamtąd wąskotorówką  
w okolice Trynka, na jedno z tamtejszych probostw 
(niestety nie pamięta nazwy parafii). Nie widział, Ŝe  
w plecaku miał zaszyty list napisany przez 
tworoskiego proboszcza. Z tej wycieczki w pamięci 
chłopca zachowała się nadzwyczaj miła i gościnna 
atmosfera w owym probostwie oraz smaczny 
poczęstunek. Po latach dowiedział się od matki,  
iŜ owa wycieczka była faktycznie wyjazdem 
kurierskim i miała na celu zorganizowanie miejsca 
schronienia sióstr, aŜ do nadejścia lepszych czasów. 

KULTURALNIE 
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Powtórnie wznowiona słuŜba bliźnim trwała 
do 16.06.1980r., czyli 70 lat. Jeszcze do niedawna 
jedna z tworogowskich sióstr - s. M. Modesta 
Prziwarka Ŝyła, słuŜyła i mieszkała w Leśnicy 
Opolskiej. Inna z sióstr -  s. M. Lidia Lukoszek, która 
zmarła w 1958r. pochowana była  na cmentarzu 
kościelnym Tworogu, przy wejściu na chór. Dzisiaj  
w tym miejscu spoczywa ks. Franciszek Śliwka.  
W przyszłym roku budynek obchodziłby 100 – lecie 
istnienia. Ciekawe czy do tego czasu zostanie 
sprzedany? 

Fryderyk Zgodzaj 
 

FERIE Z GOK-IEM 
 

Kino, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, 
lepienie w glinie, basen i wiele innych atrakcji czekało 
na uczestników ferii Z GOK-iem. Niestety ze względu 
na pogodę odwołano zapowiadany wyjazd  
do stadniny koni w Połomii. W zamian dzieci 
pojechały na nadprogramowy seans do kina.   

FERIE Z SP TWORÓG 
 

Drugi tydzień ferii uczniowie mogli spędzić  
na zajęciach w Szkole Podstawowej w Tworogu. 
Nauczyciele zorganizowali dzieciom zajęcia 
sportowe, plastyczne oraz gry i zabawy. Na sali 
gimnastycznej nad dobrą zabawą czuwał Ryszard 
Królicki, a w świetlicy Joanna Osadnik. 
 

Mimo, Ŝe w ostatnim czasie nie trudno o grypę  
i przeziębienia, frekwencja nie zawiodła. Z zimowej 
oferty skorzystało ponad 40 dzieci, w tym przede 
wszystkim z Tworoga, a takŜe z Boruszowic, Kotów  
i Świniowic. Kolejna porcja zabawy czeka latem. 
Najmłodsi, podobnie jak tym razem, mogą liczyć  
na wiele atrakcji. 
 

Foto. Kiedy na dworze pogoda nie dopisuje, moŜna wyobrazić 
sobie śniegowe szaleństwa na papierze, lub bardziej interaktywnie 

– na komputerze. 
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SZALONE GIMNAZJALISTKI 
 

Na łamach tworoskiego Kuriera 
przedstawiliśmy juŜ Państwu osiągnięcia 
sportowe Gimnazjum w Brynku, a takŜe niektóre  
z realizowanych przez szkołę projektów. Tym 
razem poprosiliśmy uczniów aby przedstawili 
Ŝycie szkoły swoimi oczami. Okazało się,  
Ŝe gimnazjalistki patrzą na świat przez róŜowe 
okulary... 
 

Mija trzeci rok naszej „nauki” w Gimnazjum  
w Brynku, więc mamy juŜ wyraźny obraz tego, co się 
w nim dzieje. Wracając po wakacjach do szkoły jako 
uczennice klasy 3-ciej, nie spodziewałyśmy się  
w tym roku niczego szczególnego poza nauką. 
Jednak juŜ pierwszego dnia szkoły byłyśmy mile 
zaskoczone. OtóŜ okazało się, Ŝe nasi niepozorni 
młodsi koledzy są osobami wyjątkowo przystojnymi  
i czarującymi. Na pierwszej przerwie zdąŜyłyśmy 
podzielić ów „towar” między siebie. KaŜdej 
dziewczynie przypadł jeden przystojniak,  
a w wypadku, gdy chłopak był niezbyt interesujący, 
drugiego dorzucałyśmy gratis. Taki mały Ŝarcik. Tak 
naprawdę podzieliłyśmy się tylko przystojniakami. 
Wymieniłyśmy zatem naszych rówieśników na 
młodszy model, z czego oni nie są zbyt zadowoleni. 
Co więcej, zaczynają być zazdrośni. A co na to 
nasze przystojniaki? To pozostaje dla nas 
tajemnicą… 
 

A teraz coś na temat przerw. Wszyscy  
z utęsknieniem czekają na dzwonek, który ma 
magiczną moc oŜywiania. A gdy juŜ zadzwoni, 
pchają się do drzwi. Płeć piękna udaje się prosto do 
toalety. Głównie po to, aby poprawić fryzurę i swój 
ledwo widoczny makijaŜ (którym jest zachwycona). 
Chaos taki, Ŝe dojście do lustra wydaje się rzeczą 
niemoŜliwą. Oczywiście, jak zwykle uprzywilejowane 
są trzecioklasistki. To właśnie w damskiej ubikacji 
dotrą do ciebie najnowsze wiadomości o uczniach 
naszej szkoły. 
 

Kolejnym obleganym miejscem gimnazjum 
(głównie przez chłopaków) jest duŜy hol na 
pierwszym piętrze. Znajduje się tam bowiem 
największa atrakcja, o jakiej moŜna by marzyć: 
STOŁY PING-PONGOWE. W tym miejscu przerwy 
spędzają nasi przystojniacy. MoŜna więc łatwo dojść 
do wniosku, Ŝe przez hol przewija się mnóstwo 
dziewcząt i nie mamy na myśli tylko nas. Mimo Ŝe 
ludzie zazwyczaj łączą się w grupy, takŜe w naszej 
szkole moŜna spotkać wyjątki. Są to tak zwani 
autsajderzy, czyli osoby spędzające przerwy  
w samotności. Przesiadują przez całe dziesięć minut 
w kącie, przewaŜnie słuchając muzyki. Czasem 
próbują się do kogoś dołączyć, jednak najczęściej 
spotykają się ze sprzeciwem. Mamy nadzieję, Ŝe 
udało nam się pokazać naszą szkołę „od wewnątrz”.                
 

 Klaudia Szostak 
 Anita Zielonka  

 Kl. 3d Gimnazjum w Brynku 

 

BORUSZOWICE – SPOTKANIE 
PRZY ŚWIECZKACH 
 

14 stycznia o godzinie 16.00 w świetlicy 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Boruszowice – Hanusek 
sołtys Grzegorz Opara wraz z Radą Sołecką 
zorganizowali spotkanie ,,Noworoczno – opłatkowe” 
dla 50 seniorów z Boruszowic i Hanuska.  
Na spotkanie przybyli między innymi zaproszeni:  
ks. Proboszcz Konrad Lempa – obchodzący w tym 
dniu swoje 50 –te urodziny oraz wójt gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

 
Z powodu awarii oświetlenia w Boruszowicach, 

opłatek rozpoczął się przy świecach od kolęd: ,,Cicha 
noc”, i ,,Wśród nocnej ciszy”. Następnie sołtys i wójt 
złoŜyli seniorom serdeczne Ŝyczenia noworoczne 
łamiąc się z seniorami opłatkiem. Ks. Po złoŜeniu 
Ŝyczeń z okazji jubileuszu ks. Proboszczowi – między 
innymi przez wójta – przy lampce szampana 
odśpiewano ,,Sto lat”. 
 

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze przy 
poczęstunku i śpiewie kolęd, i rozmówkach 
towarzyskich. Gościom wręczono słodkie upominki. 
Organizatorzy serdecznie dziękują druhnom z OSP 
za pomoc w organizacji tego spotkania.  

 
Grzegorz Opara 

 

MSZA GÓRALSKA,  
KOLĘDY I PASTORAŁKI 

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury juŜ 
po raz drugi gościliśmy w naszej gminie 
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Zespół wystąpił w dniu  
1 lutego, w dwóch kościołach parafialnych –  
w Tworogu i Wojsce.  
 

Mieszkańcy mogli wysłuchać wykonania 
Mszy Góralskiej autorstwa T. Maklakiewicza,  
a takŜe kolęd i pastorałek.  
 

Foto. Wspólne kolędowanie przy świecach 
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KSIĄśKA: „CHEMIA ŚMIERCI”, SIMON BECKETT 
 

Czy znasz to uczucie, kiedy czytając ksiąŜkę niemalŜe omijasz pewne 
partie tekstu, by zachłannie przeczytać co jest dalej? JuŜ po trzydziestu 
sekundach przechodzi cię dreszcz. Po minucie masz serce w gardle. A kiedy 
kończysz czytać, dziękujesz Bogu,Ŝe to tylko powieść – to słowa na okładce 
ksiąŜki Simona Becketta ,,Chemia śmierci”.  

 
Jest to thriller na miarę XXI. KsiąŜka przenosi w świat mrocznych  

i zagadkowych zbrodni, które zdarzają się w małym spokojnym miasteczku 
Manham. Główny bohater – dr David Hunter szczegółowo opisuje i analizuje 
rozkład ludzkiego ciała ,,Komórki rozpuszczają się od środka. Tkanki 
zmieniają się w ciecz, potem w gaz. JuŜ martwe, ciało staje się stosem 
biesiadnym dla innych organizmów. Najpierw dla bakterii, potem dla owadów. 
Dla much...” Szczegółowe i bardzo dosadne przedstawienie elementów  
z antropologii sadowej jest pasjonującym przeŜyciem i po zakończeniu 
lektury, to właśnie te fragmenty nie pozwalają o niej zapomnieć.  

 
KsiąŜka warta uwagi. Wciągająca, wartka i mroczna akcja – czyta się ją 

jednym tchem. Jest to najlepszy thriller od czasów Milczenia owiec czy 
Siedem.  
 

MUZYKA: „THE QUILT”, GYM CLASS HEROES 
 

Płyta „The Quilt” jest wszechstronną płytą pod względem rodzaju 
muzyki. Jest to magiczna mieszanka zawierająca coś z rocku, hip 
hopu, popu, a takŜe r’n’b. Muzyka Gym Class Heroes zawsze była na 
swój sposób oryginalna. Prezentowana tu płyta to zdecydowanie 
świetna porcja muzyki, utrzymana w charakterystycznym dla tego 
zespołu stylu.  
 

Singlem promującym tą płytę jest "Cookie jar", który z całą 
pewnością fanom wyda się dość dziwny. Większość z nich mogłaby 
spodziewać się czegoś znacznie lepszego, szczególnie po 
niedawnym hicie "Cupids Chokehold". Na krąŜku moŜna znaleźć 
wiele ciekawszych kawałków jak np "Coming Clean" albo "Guilty As 
Charged", które znacznie bardziej nadawałyby się na tytuł promujący 
płytę.  
 

Podsumowując, album „The Quilt” jest skierowany do ludzi 
młodych i na pewno do osób, które poszukują nowych, ciekawych,  
a przede wszystkim oryginalnych brzmień. 

FILM: „VICKY CRISTINA BARCELONA” 
 

Jak to się dzieje, Ŝe kochamy akurat tą osobę, a nie inną? Jak powstaje 
namiętność i dlaczego zawsze czegoś nam brakuje? Woody Allen w swoim 
najnowszym filmie porusza niemal filozoficzne problemy, które w dowcipnej  
i inteligentnej oprawie, stają się szkieletem ciekawej fabuły. ReŜyser stanął  
w roli znawcy kobiecej duszy i stworzył studium narodzin pragnień… 
 

Dwie przyjaciółki wyruszają do Barcelony. Miasto, pełne urokliwych 
widoków i jeszcze większej ilości pokus, staje się areną poszukiwań samego 
siebie. Bohaterki odkrywają ukryte do tej pory pragnienia i  pozwalają sobie 
na ich realizację. Głównym motorem postępowania jest oczywiście miłość. 
Czy wybrać tą stabilną ale przewidywalną, czy moŜe raczej tą bardziej 
szaloną, ale przez to krótkotrwałą? Niby banalne, a jednak… Jak dotąd 
odpowiedzi nikt nie zalazł.  

 
Dodatkowym atutem filmu jest świetna muzyka i zdjęcia, które z pewnością 
wielu zachęcą do zwiedzania Barcelony. Fani Penelope Cruz będą mogli 
zobaczyć aktorkę w roli napisanej specjalnie dla niej.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE – KOBIETA / MĘśCZYZNA 

RÓśNE ODCIENIE 
WALENTYNEK 
 

Walentynki na dobre zagościły w Polsce  
i stały się tradycją. Dzięki kampaniom 
reklamowym, które mają na celu sprzedaŜ towaru 
w „miłosnym” opakowaniu moŜemy mówić juŜ 
nie tylko o dniu św. Walentego ale  
o walentynkowym okresie, który trwa prawie 
miesiąc. Media, serwując pasma filmów czy 
audycji dla zakochanych, równieŜ ukierunkowują 
naszą uwagę na to święto i podkręcają pozytywną 
„zakochaną” atmosferę. O jasnych i tych 
ciemniejszych stronach walentynek opowiada 
psycholog mgr BoŜena Dramska-Jańczuk. 
  

Walentynki to świetny czas dla par, które  
w codziennym biegu i w natłoku obowiązków nie 
poświęcają sobie zbyt wiele uwagi. Dzień św. 
Walentego moŜe być dla nich momentem refleksji 
nad Ŝyciem uczuciowym, dniem w którym „odświeŜą” 
swoją miłość, spojrzą na partnera inaczej niŜ na co 
dzień. 
 

Walentynkowe zwyczaje wywołują w nas silne 
emocje, a to dlatego, Ŝe odnoszą się do miłości 
erotycznej, która jest częścią naszej psychiki i nie 
sposób się jej pozbyć. śeby sobie jednak z nią radzić 
trzeba być dojrzałym emocjonalnie. Niestety bardzo 
często spotykamy się z osobami niedojrzałymi 
emocjonalnie. Jedną z takich grup jest młodzieŜ  
w wieku od 10 do 17 lat. Dzieci w tym wieku często 
nie radzą sobie z emocjami związanymi z tym dniem. 
Brak upragnionej kartki – serduszka młoda osoba nie 
raz odbiera jako odrzucenie. Zdarza się,  
Ŝe oczekiwania dziecka co do walentynek są 
ogromne i wielkie moŜe być takŜe rozczarowanie. 
Reakcje na zawód miłosny u młodzieŜy bywają 
bardzo silne. Psychologowie udowodnili, Ŝe w okresie 
walentynkowym wzrasta liczba przyjęć na odziały 
psychiatryczne, a takŜe odnotowuje się większą 
liczbę prób samobójczych. Dlatego istotna jest rola 
rodziców, którzy powinni obserwować zachowania 
dziecka, rozmawiać z nim, poznawać jego skryte 
oczekiwania i pomóc zrozumieć, Ŝe brak walentynki 
to nie koniec świata. 
 

Z walentynkami mają równieŜ problem osoby 
dorosłe. Pary, które przechodzą kryzys, rozwodnicy, 
a nawet zdeklarowani „single”. W okresie 
walentynkowym czują się jeszcze bardziej samotnie, 
a osoby, które twierdzą, Ŝe samotność lubią – 
przestają być tego takie pewne. Próbą radzenia sobie 
z emocjami jest „ucieczka” od walentynek. Nie jest to 
jednak najlepszy pomysł, gdyŜ nie da się zupełnie 
odizolować od świata, prędzej czy później człowiek 
zderzy się z romantycznym nastrojem - choćby  
w sklepie, telewizji, radiu. Nie naleŜy więc uciekać,  
a raczej trzeba mądrze podejść do własnych emocji. 
MoŜna powiedzieć sobie: w tym roku to święto nie 
jest dla mnie, ale nigdy nie wiadomo co będzie za 
rok.  
 

MoŜna próbować zrekompensować sobie ten czas 
innym rodzajem miłości. Spacer z przyjacielem czy 
obiad u rodziców nigdy nie zastąpią ukochanej 
osoby, ale mogą zmniejszyć poczucie samotności. 
Istotną sprawą jest równieŜ wysyłanie kartek. Choć 
zwyczaj jest miły i nie raz daje duŜo radości osobie, 
do której jest adresowana, trzeba robić to mądrze. 
Zwłaszcza osoby dorosłe powinny się zastanowić, 
czy jedną (moŜe dla nich nieznaczącą) kartką nie 
sprawią komuś przykrości. Pary przeŜywające kryzys 
są głównie naraŜone na „niepoŜądane” działania 
takich kartek, gdyŜ walentynka moŜe przyczynić się 
do nadszarpnięcia zaufania, czy nawet do rozpadu 
związku.  
 

Walentynki mogą być dobrym czasem zarówno 
dla zakochanych jak i osób samotnych pod 
warunkiem, Ŝe podejdziemy do nich rozsądnie  
i z dystansem.  

(not. A.Z.) 

 

Masz propozycje tematów?  
Napisz do nas! 

twgkurier@poczta.fm 

KONKURS 
 

Zapraszamy gorąco wszystkich 
pełnoletnich czytelników naszego 
miesięcznika do wzięcia udziału  
w naszej zabawie.  
 
Poszukujemy, waszym zdaniem, 
najbardziej romantycznego 
miejsca w gminie Tworóg.  
 
Wystarczy przesłać zdjęcia 
takiego miejsca z opisem, aby 
wygrać romantyczną kolację dla 
dwojga. 
 
Przygotowaliśmy dla was 
zaproszenia do 3 restauracji:  
� Dworek Myśliwski w Brynku,  
� restauracja Adler w Tworogu, 
� restauracja Hubertus w Kotach. 
 

Zdjęcia z opisem naleŜy wysyłać 
na adres redakcji: 

 
twgkurier@poczta.fm 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

WÓJT NA PÓŁMETKU 
 

Minęły 2 lata kadencji obecnych władz Gminy. 
O to jak wykorzystano ten czas zapytaliśmy 
Wójta Gminy Tworóg, Eugeniusza Gwoździa. 
 
Agata Ziaja: Co było dla pana największym 
wyzwaniem w momencie kiedy objął pan urząd 
wójta? 
Eugeniusz Gwóźdź: Podstawowym problemem był 
niski procent środków w budŜecie przeznaczonych 
na inwestycje, a takŜe brak środków unijnych z 
programu ZPORR (2004- 2006). Poprzednie władze 
starały się pozyskać te środki jednak ich wnioski nie 
przeszły sita oceny formalnej. W dzisiejszych 
czasach trudno dokonać większych inwestycji  
w gminie bez pozyskanych z zewnątrz środków.  
 
A.Z.: Obecnym władzom się to udało? 
E.G.: Od roku 2007 trwa nowy okres programowania 
RPO WSL (2007-2013), w ramach którego Urząd 
Gminy złoŜył juŜ kilka wniosków, które wszystkie 
przeszły sito oceny formalnej. Są to pierwsze wnioski 
po akcesji na środki twarde czyli inwestycje, które 
zostały ocenione na etapie formalnym pozytywnie. 
Jest to wielki sukces. 
 
A.Z.: Wnioski przeszły ocenę formalną, jaka jest 
pana zdaniem szansa na pozyskanie pieniędzy? 
E.G.: Z matematycznego punktu widzenia wygląda to 
nie najlepiej. Ogólna pula dofinansowania jest 
kilkanaście razy mniejsza od sumy kwot wszystkich 
wniosków, które przeszły ocenę formalną. 
Pracownicy Urzędu Gminy zrobili wszystko co do 
nich naleŜało, teraz to niezaleŜna Komisja Oceny 
Projektów będzie rozstrzygała, którzy wnioskodawcy 
otrzymają pieniądze. MoŜemy tylko trzymać kciuki. 
 
A.Z.: A jeśli się uda, to jakich inwestycji 
mieszkańcy mogą się spodziewać?  
E.G.: Wnioskowaliśmy o budowę kanalizacji  
w Brynku, budowę sali gimnastycznej  
w Boruszowicach. W ramach porozumienia gmin  
z puli pozakonkursowej planowane jest dokończenie 
kanalizacji w miejscowości Tworóg, a wspólnie  
z powiatem tarnogórskim wnioskujemy  
o dofinansowanie inwestycji budowy drogi  
i chodników ulic Świniowickiej i Polnej w Tworogu. 
Drogi te prowadzą do nowoutworzonej 
Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. 
 
A.Z.: Z czego w połowie swojej kadencji jest pan 
najbardziej dumny? 
E.G.: Trudno mi wskazać tylko jedną sprawę, 
generalnie jestem zadowolony z tego, co udało się 
nam zrobić. Cieszę się, Ŝe w czasie tych 2 lat zostało 
utwardzonych 4 370 m2 dróg gminnych. Najwięcej 
pieniędzy wydaliśmy na inwestycje w placówkach  

oświatowych. MoŜna powiedzieć, Ŝe uratowane 
zostało przedszkole w Kotach, inwestycja remontu 
tego obiektu wyniosła około 650 000,00 zł, duŜą 
inwestycją był równieŜ remont dachu w Szkole 
Podstawowej w Tworogu – ponad 268.000 zł. 
Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie na nowe – 
energooszczędne to teŜ sukces, podobnie jak 
trwający Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki 
któremu mieszkańcy mogą ubiegać się o zwrot 
kosztów związanych z wymianą pieców, instalacją 
układów solarnych czy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W 2007 roku zakończono ostatni etap 
remontu SP Wojska przy wykorzystaniu środków 
pomocowych MEN-u. Koszt inwestycji to ponad 
192 000, 00 zł. W ramach POKL-u (środki UE) 
uzyskano dofinansowanie na projekty miękkie.  
Z środków pochodzących z umorzenia poŜyczki 
wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Tworóg przy ul. Kościuszki  
i ul. Kotowskiej. Wykonano 505 mb kanalizacji, koszt 
inwestycji ponad 180.000 zł. Dla najbardziej 
potrzebujących w naszej gminie wykonaliśmy 
inwestycję, dzięki której powstało przy  
ul. Słowackiego Centrum Usług Socjalnych, w którym 
schronienie mają mieszkańcy naszej gminy. Na tą 
inwestycję wydano 144 007, 00 zł. Jestem 
zadowolony z naszego Gminnego Ośrodka Kultury, 
który przez te dwa lata zorganizował 91 imprez.  
 
A.Z.: Z czego pan nie jest zadowolony? 
E.G.: Martwi mnie powolny proces pozyskiwania 
środków na inwestycje. Mamy rok 2009, a jeszcze 
„łopata nie została wbita w ziemię”. Nie jest to tylko 
problem naszej gminy. W naborze wniosków są 
straszne opóźnienia, w szczególności do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego planujemy 
uzyskać dofinansowania na budowę kanalizacji  
w miejscowości Koty. W związku z długotrwałym 
zasięgiem wnioskowanych projektów ich realizacja 
na pewno nie zamknie się w jednej kadencji. 
 
A.Z.: Jakie ma pan plany na kolejne lata 
wójtowania? 
E.G.: Kierunek został juŜ określony. Chcę 
kontynuować to co rozpoczęliśmy. 
 
A.Z.: Czy sprawowanie urzędu Wójta Gminy 
Tworóg to cięŜki kawałek chleba?  
E.G.: Jak juŜ wspomniałem jestem zadowolony ze 
swojej pracy, w duŜej mierze zawdzięczam to 
owocnej współpracy z Radą Gminy, sołtysami  
i radami sołeckimi. Lubię to co robię poniewaŜ widzę, 
Ŝe wspólnie pracujemy nad rozwojem naszej gminy. 
Nie jestem „spadochroniarzem”, w Tworogu 
mieszkam od zawsze i nie zamierzam stąd 
wyjeŜdŜać. Dlatego cieszy mnie praca na rzecz 
rozwoju gminy, z którą związany jestem od zawsze  
i mam nadzieję, Ŝe na zawsze. 
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węglowego nie pozwala na jego dalszą eksploatację. 
Parafianie, Rada Parafialna, a zwłaszcza proboszcz 
parafii stanęli przed trudnym wyzwaniem. Zaistniała 
wielka obawa i troska, czy podoła się temu trudnemu 
zadaniu w dobie istniejącego kryzysu i nadchodzącej 
zimy. Czasu było niewiele, pracy co niemiara. 
Zastanawiano się nad alternatywnym rodzajem 
źródła ciepła, zasięgano opinii rzeczoznawców, Kurii, 
księŜy, konserwatora zabytków, szukano sposobów 
dofinansowania i pozyskania środków zewnętrznych 
(oszczędności, jakości, inwestycji przyjaznej dla 
środowiska). Prace przygotowawcze oraz 
formalności z tym związane, a takŜe zbiórki pienięŜne 
rozpoczęto we wrześniu. 
 

Dzięki modlitwie do św. Medardego, 
zaangaŜowaniu, ofiarności ludzi dobrej woli udało się 
temu zadaniu sprostać w bardzo krótkim czasie,  
ku zadowoleniu ks. proboszcza i wszystkich parafian. 
Grupa parafian szybko uporała się z rozbiórką 
starego pieca, wyremontowaniem i przygotowaniem 
pomieszczeń kotłowni pod nowy piec. Koszt całej 
inwestycji wyniósł 34 500,00 zł. Potrzebną sumę 
zebrano dzięki wielkiej ofiarności parafian i ludzi 
dobrej woli. Pozyskano równieŜ dotację z PFOŚ i GW 
- Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach  
w wysokości 3 000,00 zł. 
 

Nowa inwestycja w parafii pokazała jak 
społeczność lokalna – parafianie, mogą się 
zmobilizować i zrealizować trudne zadania. Tak 
sprawnie przeprowadzona inwestycja sprawiła 
wszystkim duŜo radości, ociepliła serca, ciała i dusze. 
Ksiądz proboszcz ma nadzieję, Ŝe będzie dobrze 
słuŜyła przez długie lata. 
 

Za ofiarność, okazane zrozumienie, 
zaangaŜowanie w to dzieło, ksiądz proboszcz, Rada 
Parafialna składają wszystkim biorącym udział w tym 
przedsięwzięciu serdeczne Bóg zapłać! 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 

W poprzednim roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa w Tworogu wzięła udział w akcji "Tesco 
dla szkół". Akcję wspierali wszyscy uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. Z uzbieranych punktów szkoła 
otrzymała zestaw kina domowego i piłki do siatkówki. 
Nagrody te będą wykorzystywane na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 

STRAśACY Z BENOVA  
W BORUSZOWICACH 
 

W dniach od 16 do 18 stycznia na terenie Gminy 
Tworóg przebywali goście z Republiki Czeskiej. 
StraŜacy z Sboru Dobrovolnych Hacicu w Benove 
wraz z starostą Gminy Benov Panem Ivo Pitnerem 
jak co roku odwiedzili druhów z zaprzyjaźnionej 
jednostki OSP Boruszowice – Hanusek. Współpraca 
ta trwa juŜ dobrych kilka lat i jest stale pielęgnowana, 
czego dowodem są takie właśnie spotkania.  
 

StraŜacy z SDH Benov, którzy na Górny Śląsk 
przyjechali w piątkowy wieczór brali udział we 
wspólnym spotkaniu noworocznym, w którym 
uczestniczyli niemal wszyscy członkowie OSP 
Boruszowice – Hanusek oraz zaproszeni goście  
z Wójtem Gminy, Eugeniuszem Gwoździem na czele. 
 

Następnego dnia Czesi mieli okazję zwiedzić 
Zabytkową Kopalnię Rud Srebronośnych  
w Tarnowskich Górach oraz obejrzeć samo miasto. 
Po powrocie do Boruszowic i obowiązkowym 
obiedzie zwiedzono remizę, a w godzinach 
wieczornych w Świetlicy OSP odbyła się huczna 
Międzynarodowa Biesiada StraŜacka która trwała do 
późnych godzin nocnych. W niedzielę goście 
uczestniczyli w Mszy Św. w kościele  
w Boruszowicach i po posiłku udali się w podróŜ 
powrotną do swoich domów. 

Łukasz Ziob 
 

W PARAFII KOTY – CIEPLEJ 
NA CIELE I DUSZY 
 

W kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
apostołów Piotra i Pawła w Kotach od przeszło 13 
lat ogrzewano kotłem węglowym, który od wielu 
lat sprawiał sporo technicznych problemów. 
Nasiliły się one w końcówce 2007 roku.  
 

Wkładano wiele pracy i starań, by podtrzymać 
wątpliwą sprawność techniczną pieca. Wszyscy 
parafianie pamiętają jednak, Ŝe mimo wielu prac byli 
naraŜeni na zimno i kłopotliwy dym. Podczas 
oględzin pieca przed nowym sezonem w czerwcu 
2008 roku stwierdzono, Ŝe stan techniczny kotła 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 
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NIEPROSZENI GOŚCIE  
NA 18-TCE 
 

Od dobrych kilku lat wśród młodzieŜy przyjęła 
się tradycja organizowania „osiemnastek”. 
Wygląda to tak: kilku solenizantów znajduje salę, 
dj-a, sprzęt, sporządza listę gości. Rodzice 
natomiast podpisują umowę wynajmu sali, a od 
niedawna popularny stał się wynajem ochrony. 
Moda czy raczej przymus? 
 

O tym, jak potrzebna była ochrona na zabawie 
zamkniętej przekonali się kolejni solenizanci bawiący 
się na sali GOK Tworóg. Około godziny 24:00, kilka 
minut po wyjściu z sali jednego z rodziców  
na imprezę wtargnęła grupka osób. Zaczęli atakować 
ochroniarzy, oberwało się takŜe gościom siedzącym 
najbliŜej wejścia. Sprawę rozwiązała natychmiastowa 
reakcja ochrony oraz telefon na policję. Intruzów 
zdenerwował fakt, Ŝe nie zostali wpuszczeni na salę, 
gdyŜ nie było ich na liście gości. Choć powód wydaje 
się śmieszny, to na pewno do śmiechu nie było 
organizatorom. Trudno przewidzieć jak skończyłaby 
się sprawa, gdyby nie wynajęta ochrona i szybka 
reakcja tworoskiej policji. Choć incydent trwał 
zaledwie kilka minut pozostawił niesmak zarówno 
wśród solenizantów, ich rodziców jak i gości.  
 

Sala w Gminnym Ośrodku Kultury jest idealnym 
miejscem na organizowanie imprez, gdyŜ moŜe 
pomieścić wiele osób, posiada scenę, boksy,  
a w grudniu 2008 roku przeszła gruntowny remont 
toalet. Tymczasem kolejny raz stała się miejscem 
bójek. Okazuje się, Ŝe awantury bardzo często 
wszczyna miejscowa młodzieŜ, która nie potrafi 
pogodzić się, Ŝe nie moŜe wejść na „swoją” salę. Czy 
jest to jedyny powód? A moŜe powodem jest nuda, 
pijaństwo i chęć popisania się przed kolegami?  
 

JASEŁKA DLA SENIORÓW 
 

8 stycznia dzieci z gminnego przedszkola  
z Tworoga przedstawiły jasełka dla seniorów. 
Oprócz gości z domu opieki z Tworoga 
zaproszeni zostali: wójt, Eugeniusz Gwóźdź, 
dyrektor ZOPO, Teresa Gansiniec, 
przedstawiciele rady rodziców oraz redaktorzy  
z gazety Gwarek.  
 

TWG KURIER – NA BIEśĄCO 

Na początku spotkania złoŜono Ŝyczenia 
noworoczne. Dzieci przywitały gości śpiewem kolęd 
Cicha noc, Wśród nocnej ciszy... Przedszkolaki 
przedstawiły historię narodzin dzieciątka. Wspaniała 
dekoracja i nastrojowa muzyka pomogły odbiorcom 
przenieść się w okres BoŜego Narodzenia.  
 

Przedstawiciele Gwarka – gazety, która objęła 
patronat nad konkursem pt. Najpiękniejsza szopka 
boŜonarodzeniowa wręczyli maluchom prezent. 
Szopka w wykonaniu dzieci z Tworoga z elementów 
rafii, drewna i masy solnej zdobyła wyróŜnienie  
w X edycji konkursu. 

IX MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS RECYTATORSKI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 
GIMNAZJÓW, BRYNEK 2009 
 

Gimnazjum w Brynku i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, jak co 
roku, zapraszają wszystkich miłośników 
Ŝywego słowa do udziału w IX 
Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów.  

 
Do udziału w dziewiątej juŜ edycji 

konkursu zapraszamy uczniów szkół 
podstawowych (klasy I-III - grupa 
najmłodsza, klasy IV-VI- grupa 
starsza) oraz uczniów gimnazjów. 
Przesłuchania konkursowe będą 
odbywać się w Gimnazjum w Brynku  
w dniach 25-27 lutego 2009r.  

 
Szczegółowe informacje zawiera 

Regulamin, dostępny na stronie 
internetowej gimnazjum w Brynku: 

 
 www.gimnazjumbrynek.home.pl  

 
w zakładce:  
Konkursy > Konkursy – Relacje.  
Tu do pobrania równieŜ Karta zgłoszenia 
recytatora. 
 

Kartę zgłoszenia recytatora naleŜy 
przesłać na adres szkoły: 

Gimnazjum w Brynku, 
ul. Park 8, 

42-690 Tworóg 
w terminie do dnia 13.02.2009 r. 



 16 

  

KURIER 
TWG 

RUNDA JESIENNA NASZYCH 
DRUśYN W KLASACH A i B 
 

JuŜ w ostatni weekend marca rozpoczyna się 
runda rewanŜowa w klasach A i B. Wystąpią  
w niej cztery druŜyny z naszej gminy, Olimpia 
Boruszowice, Iskra Połomia, Orzeł Koty i Sparta 
Tworóg. Warto więc przypomnieć ich zmagania  
w rundzie jesiennej. 
 

Zaczynając od zespołu z Boruszowic naleŜy  
w tym miejscu zaznaczyć bardzo wysokie, bo aŜ 
trzynasto - bramkowe zwycięstwo w inaugurującej 
kolejce z zespołem Nadziei Bytom. Później jednak 
wiodło się znacznie gorzej. Piłkarze z Boruszowic 
zanotowali kilka wysokich poraŜek,w tym zapewne 
szczególnie dotkliwa, w derbowym pojedynku z Iskrą 
Połomia, na wyjeździe aŜ 9-1. RównieŜ w meczach  
z Nitronem Krupski Młyn, Naprzodem Wieszowa czy 
Rozbarkiem Bytom, zespół odnotował wysokie 
poraŜki. Sytuacja po rundzie jesiennej i dwóch 
rozegranych awansem kolejkach rundy rewanŜowej 
nie prezentuje się zbyt okazale. Olimpia zajmuje 
przedostatnie, czternaste miejsce z dorobkiem ośmiu 
punktów, czteropunktową przewagą nad ostatnią 
Nadzieją Bytom i stratą  ponad trzydziestu punktów 
do lidera z Piekar Śląskich. Pomimo tych mało 
optymistycznych wieści,  w zespole drzemie 
potencjał o czym świadczy chociaŜby zwycięstwo  
z liderem tabeli KS Piekary Śląskie.  

Przyjrzyjmy się sytuacji w klasie A.  Sparta 
Tworóg po 17 kolejkach z sześcioma zwycięstwami, 
czterema remisami i siedmioma poraŜkami  zajmuje 
ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. 
Podobnie jak zespół z Połomii to ligowy „średniak”. 
Bilans bramkowy wynosi 23-29.  

Sytuacja drugiego z naszych reprezentantów  
w klasie B czyli Iskry Połomi jest zdecydowanie 
lepsza. Zespół znajduje się w środku całej stawki, co 
ciekawe nie odnotowując Ŝadnego remisu. Oprócz 
wyŜej wspomnianego okazałego zwycięstwa  
z Olimpią z Boruszowice, piłkarze z Połomi odnieśli 
wysokie wygrane ze Zgodą Repty Śląskie (6-0)  
i z rezerwami Andaluzji Brzozowice-Kamień (6-1). 
Forma Iskry jest bardzo nierówna (przegrana 1-6  
z Tęczą Zendek) jednak jest ona solidnym ligowym 
„średniakiem”, co pozwala mieć nadzieję na 
utrzymanie pozycji w środku tabeli na koniec 
obecnego sezonu.  

Foto. Olimpia Boruszowice. NajwaŜniejszy mecz dla obu naszych druŜyn miał 
miejsce 23 sierpnia na boisku w Tworogu, chodzi 
oczywiście o derby, które wygrała druŜyna Sparty  
2-1. 
 

Bez wątpienia najistotniejsza część sezonu 
dopiero nadchodzi więc pozostaje mieć nadzieję,  
Ŝe nasze druŜyny dobrze przepracują okres 
przygotowawczy i wiosną będziemy dumni z postawy 
zespołów. Pozostaje równieŜ mieć nadzieję,  
Ŝe sytuacja jaka miała miejsce na boisku w Tworogu 
w meczu Sparty z Szombierkami Bytom juŜ nigdy się 
nie powtórzy. 

Mateusz Kościelny 

Sytuacja bardzo bliskiego sąsiada pod względem 
geograficznym jak i ligowej tabeli prezentuje się 
lepiej. Orzeł Koty plasuje się po siedemnastu 
kolejkach na szóstym miejscu z dorobkiem 28 
punktów i bilansem bramkowym wynoszącym 39-38. 
 

Foto. Sparta Tworóg. 

Foto. Orzeł Koty. 

SPORT 


