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Poniedziałek, 8 lutego 2010 
Nr 24, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 500 szt. 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

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

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

Kulturalnie 
Historia sądu rozjemczego  
w Wojsce – konflikty mieszkańców 
na przełomie XIX i XX wieku 

STR. 7 
 
 

TWG Kobieta 
Rocznie na raka piersi zapada 
ponad 11 tysięcy Polek. Jakie mity 
towarzyszą chorobie i jak z nimi 
walczyć? 

STR. 11 
 

TAK BAWIŁY SIĘ MIESZKANKI NOWEJ WSI 
PODCZAS BABSKIEGO COMBRA! 

STR. 9 

TWG KURIER 

Sesja 
Jakie losy czekają tarnogórską 
„Trójkę”? Radni Gminy Tworóg 
wydali opinię w sprawie likwidacji  
i przekształcenia szpitalaG 

STR. 3 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

To już 24-te wydanie TWG Kuriera! Z okazji 
drugich urodzin naszego miesięcznika chcieliśmy 
podziękować naszym wiernym czytelnikom, którzy co 
miesiąc wyczekują na nowy numer.  
 

Szczególne podziękowania składamy wszystkim, 
którzy dzielą się swoją wiedzą i pasją poprzez 
współpracę z redakcją gazety. 
 

W tym numerze relacjonujemy burzliwy przebieg 
styczniowej sesji Rady Gminy, podczas której radni 
głosowali nad wydaniem opinii dotyczącej 
przekształcenia Szpitala Powiatowego  
w Tarnowskich Górach. 
 

Osoby zainteresowane historią naszego regionu 
znajdą ciekawe artykuły na temat drugiej szkoły  
w Tworogu oraz Sądu Rozjemczego w Wojsce. 
 

W ostatnim czasie nie zabrakło również różnego 
rodzaju imprez karnawałowych oraz wydarzeń 
kulturalnych. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twgkurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
SESJAGGGG....GGGGGGG.GGGG.G....s.3 
- Co z „Trójką”? 
- Podsumowanie roku 2009 
- GKZ – Wpisu nie dokonano 
- Plan przyjęty 
 
HOBBYSTAGGGGGGGGGGGGGGG.G.s.5 
- Włażę tam, gdzie inni nie chcą lub nie potrafią 
- Babiniec 2010 
- Uwaga konkurs! 
 
KULTURALNIEGGGGGGGGGGGGGGGs.7 
- Sądy w Wojsce 
- Druga szkoła 
- Jasełka z Wojski gościły w Wiśniczu 
- TG Band znowu u nas 
- Babski comber 
- Kurs Foto, cz. 8 
- TWG Kobieta / Mężczyzna 
- TWG Kurier poleca 
 
NA BIEŻĄCOGGGGGGGGGG...GGG......s.14 
- Młodzi artyści przekazują „Znak pokoju” 
- Gimnazjada 2010 zakończona 
- e-Twinning – co nowego? 
- SP Tworóg informuje 
- Czas próby 
- Odpady selektywne 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Agnieszka Roter – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Anna Frączek, Piotr Gansiniec, Andrzej Kenijski, Joanna Leksy,  

Hanna Pawełczyk, Anna Rogala-Goj, 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 
TWG SESJA 

CO Z „TRÓJKĄ”? 
 

Na styczniowej sesji radni Gminy Tworóg mieli 
podjąć uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera  
w Tarnowskich Górach. 
 

Likwidacja to pierwszy krok do przekształcenia 
szpitala w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Na 
sesję zaproszono inicjatora planowanego 
przekształcenia - Zarząd Powiatu w Tarnowskich 
Górach, a także przedstawicieli związków 
zawodowych Szpitala, którzy mieli przedstawić swoje 
argumenty przeciwko przekształceniu. Jak 
podkreśliła Przewodnicząca Rady Gminy, Maria 
Łukoszek, radni gminy Tworóg chcieli mieć pełny 
obraz sytuacji, posiadać wiedzę na temat 
argumentów obydwu stron. 
 

Przed sesją związki pikietowały przed Tworoskim 
Ośrodkiem Zdrowia. Złożyły tam petycję adresowaną 
do Dyrektora Ośrodka – Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia Rady Powiatu, radnego powiatowego 
Andrzeja Elwarta. W treści zwrócili się do 
Przewodniczącego o wsparcie działań zmierzających 
do wyrażenia negatywnej opinii w sprawie likwidacji 
SPZOZ WSP i przekształcenia w spółkę prawa 
handlowego. – Liczyliśmy, że dr Elwart poprze nasze 
działania, dziwi mnie, że nie wystąpił i nie zajął 
dzisiaj stanowiska – powiedziała Joanna Haba – 
Przewodnicząca Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Położnych i Pielęgniarek. 
 

Zdaniem Starosty obecna forma prawna szpitala 
czyli Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej to „forma 
ułomna”, nie pozwalająca na podejmowanie pewnych 
kroków finansowych. Stwierdził, że po 
przekształceniu Szpital będzie mógł wykorzystać 
kapitał własny, co pozwoli uzyskać mu zdolność 
kredytową, dzięki czemu będzie mógł zaciągać 
kredyty i pożyczki na niezbędne inwestycje, przede 
wszystkim na budowę bloku operacyjnego. Kolejnym 
argumentem po stronie Starostwa jest oddłużenie 
szpitala, którego dług obecnie wynosi około 16 mln 
zł. Po przekształceniu dług zostanie przejęty przez 
Starostwo. Starosta wierzy, że Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej będzie przynosił pewne zyski  
z odpłatnych usług medycznych, których w obecnej 
formie prawnej świadczyć nie może. 

 
Argumenty przedstawione przez Zarząd 

Starostwa nie uspakajają jednak pracowników 
szpitala, których wątpliwości budzi finansowanie 
Szpitala przez Starostwo. Zarzucają, że powołano już 
spółkę, a nie stworzono biznesplanu, z którego jasno 
wynikałoby w jaki sposób Starostwo chce zapobiec 
zadłużaniu się Zakładu, który od kilku lat generuje 
dług. 
 

Na pytanie radnego Rady Gminy Tworóg, 
Łukasza Zioba o biznesplan, Starosta odpowiedział 
pytaniem „czy jest pan ekonomistą?”, tłumacząc 
następnie, że każdą spółkę można zbilansować. 
Dodał również, że stworzenie biznesplanu to duże 
koszty, dlatego będzie on wykonany dopiero po 
podjęciu przez Radę Powiatu uchwały o likwidacji  
i przekształceniu. Radny Ziob wyraził zdanie, że 
dobrze byłoby jednak znać plan finansowy spółki 
przed wydaniem opinii w sprawie przekształcenia. 
 

Zdaniem związkowców, przekształcenie spółki, to 
pierwszy krok do prywatyzacji szpitala, obawiają się, 
że jeśli szpital po przekształceniu nadal będzie 
generował dług, to przejmie go inwestor, który będzie 
chciał przede wszystkim wypracować zysk, co może 
prowadzić do zamykania tzw. nierentownych 
oddziałów. Obawy wyraził również radny Rady 
Gminy Tworóg, Klaudiusz Wieder, który podkreślił, że 
„Trójka” to jedyny szpital powiatowy, do którego 
dostęp powinni mieć wszyscy mieszkańcy powiatu. 
 

Radny powiatowy, a zarazem były mieszkaniec 
Gminy Tworóg, Sławomir Wilk przekonywał radnych, 
że przekształcenie szpitala to jedyny ratunek dla 
zadłużającego się zakładu, dodał, że nikt nie 
wymyślił lepszej alternatywy. Zarówno zwolennicy jak 
i przeciwnicy przekształcenia podkreślali, że kierują 
się dobrem obecnych i przyszłych pacjentów 
Szpitala. Starosta apelował do radnych by 
odpowiedzialnie podeszli do głosowania.  
 
 

Na sesji Starosta Powiatowy, Józef Korpak 
wyjaśnił, że przekształcenie szpitala trzeba zacząć 
od likwidacji SP ZOZ-u, by następnie dokonać 
przekształcenia w spółkę prawa handlowego, której 
właścicielem ma być w 100% Starostwo Powiatowe. 
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TWG KURIER – SESJA 

Złożono również następujące wnioski  
o dofinansowanie: na inwestycję przebudowy  
ul. Lublinieckiej w Kotach (Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz na inwestycję 
przebudowy ul. Polnej (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego). Gmina 
wnioskuje o dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na dokończenie kanalizacji  
w Kotach wraz z Wesołą oraz do Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na 
dokończenie kanalizacji w Tworogu i Brynku. 
 

GKZ – WPISU NIE DOKONANO 
 

Na sesji odbyło się głosowanie nad uchwałą  
o wpisie do Gminnej Księgi Zasług Andrzeja Elwarta. 
Podczas głosowania na sali obecnych było  
12 radnych. 7 z nich głosowało przeciw podjęciu 
uchwały, 5 – wstrzymało się od głosu, żaden radny 
nie głosował za wpisem kandydata do Księgi. Zanim 
odbyło się głosowanie, przewodniczący Komisji 
Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług - 
Ryszard Pilarski przedstawił stanowisko Komisji, 
która rozpatrywała wnioski o wpis. Do Urzędu Gminy 
terminowo wpłynęły 3 wnioski o wpis Andrzeja 
Elwarta, Komisja odniosła się do zasług 
wymienionych przez wnioskodawców. 
Przewodniczący Komisji, Ryszard Pilarski przedstawił 
negatywną opinię Komisji, która zajęła stanowisko, 
że zasługi wymienione we wnioskach nie wykraczają 
poza ustawowy zakres obowiązków Dyrektora 
Ośrodka Zdrowia oraz poza obowiązki wynikające  
z funkcji radnego. Członkowie Komisji stwierdzili 
również, że wymienione zasługi dotyczące między 
innymi inwestycji drogowych są również dokonaniem 
wielu innych osób i wynikiem wspólnych starań. 
 

Do Urzędu Gminy po terminie wpłynął jeszcze 
jeden wniosek o wpis do Gminnej Księgi Zasług 
Andrzeja Elwarta. Zgodnie z obowiązującym 
regulaminem będzie on rozpatrzony po  
30 października 2010 roku. 

 

PLAN PRZYJĘTY 
 

Uchwałą XLIX/525/2010 Rada Gminy przyjęła 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie 
Brynek i Tworóg. 
 

Prace nad planem trwały długo, Rada Gminy 
dwukrotnie zmniejszała obszar objęty planem. Miały 
miejsce dwa wyłożenia planu, uwzględniono 3 uwagi 
mieszkańców. 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego skróci 
procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę, gdyż 
do tej pory należało uzyskać decyzję o warunkach 
zabudowy, co wiązało się z dłuższym czasem 
oczekiwania na dokument. Po przyjęciu planu 
wystarczy wypis i wyrys z planu. 

 

Ostatecznie Rada Gminy Tworóg podjęła 
uchwałę nr L/531/2010, w której negatywnie opiniuje 
projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich 
Górach w sprawie likwidacji Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera. 
 
Czy jednak stanowisko Rady Gminy wpłynie na 
decyzję Rady Powiatu? Jak tłumaczy radca prawny 
Ryszard Krawczyk, z prawnego punktu widzenia 
opinia Rady Gminy nie ma charakteru wiążącego, 
choć organ podejmujący uchwałę o likwidacji (w tym 
wypadku Rada Powiatu), zobowiązany jest wystąpić 
o opinię w tej sprawie do gmin i powiatów, których 
ludność korzysta ze świadczeń zdrowotnych zakładu. 
Sprzeciw Rady wyrażony poprzez wydanie opinii 
negatywnej nie musi wpłynąć na decyzję Rady 
Powiatu, jednak powinna ona rozważyć argumenty 
przedkładane przez organy opiniujące. 
 

PODSUMOWANIE ROKU 2009 
 

Na sesji Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź 
przedstawił inwestycje, które udało się przeprowadzić 
w Gminie Tworóg w roku 2009. Do najważniejszych 
inwestycji drogowych należy zaliczyć położenie 
drugiej warstwy asfaltu na ulicy Leśnej w Kotach. 
Utwardzono również ul. Reja, Dębową i Sosnową  
w Tworogu, a także ul Piastów w Hanusku. 
Przeprowadzono remont ulicy Wierzbowej  
w Tworogu. Łącznie w 2009 roku utwardzono 3336m2 

dróg, co kosztowało 353.470,00zł. Ponadto 
wykonano chodnik na ulicy Mickiewicza w Tworogu  
i na ulicy Szkolnej w Boruszowicach oraz parking 
przy Gminnym Przedszkolu w Tworogu. Jak 
podkreślił Wójt, w sumie podczas obecnej kadencji 
wykonano 2 razy więcej chodników w porównaniu do 
lat 2002 – 2006. 
 

Na terenie Gminy wykonano remont Drogi 
Wojewódzkiej nr 907 wraz z chodnikami oraz Drogi 
Krajowej nr 11 wraz z chodnikami. Inwestycje 
kanalizacyjne objęły wykonanie 595mb sieci przy  
ul. Lublinieckiej w Kotach, a także 353mb przy  
ul. Lublinieckiej i Kotowskiej w Tworogu. Inwestycje 
te kosztowały 420.219,00zł. W ramach inwestycji 
oświetlających wykonano oświetlenie ul. Kasztanowej 
w Brynku, ul. Armii Krajowej w Boruszowicach, oraz 
oświetlenie ul Zamkowej w Tworogu. W Wojsce 
rozbudowano remizę strażacką, rozpoczęto 
rozbudowę przedszkola. W Świniowicach 
wymieniono okna i drzwi w remizie OSP.  
W Mikołesce powstało nowe boisko do siatkówki. 
 

Prace skupiały się nie tylko na wykonywaniu 
inwestycji, ale także na przygotowywaniu 
dokumentacji na nowe inwestycje oraz na 
opracowywaniu wniosków o dofinansowanie  
z różnych programów zewnętrznych. W 2009 roku 
przygotowano projekty techniczne na modernizację 
ul. Lublinieckiej w Kotach oraz projekt techniczny 
chodnika w Brynku, projekt wodociągu przy  
ul. Zakładowej w Brynku i projekt rewitalizacji 
budynku Urzędu Gminy. 
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HOBBYSTA 
KURIER 
TWG 

WŁAŻĘ TAM, GDZIE INNI NIE 
CHCĄ LUB NIE POTRAFIĄ 
 

Nauczyciel, taternik, biznesmen, barman, 
ogrodnikL Józef Ziaja, mieszkaniec Boruszowic 
młodość poświęcił górom i tatrzańskim szlakom 
wspinaczkowym. W kolejnych etapach życia 
przenosił swoją pasję na inne dziedziny, 
odważnie wytyczał swoje zawodowe szlaki, do 
dziś wprowadza w czyn swoje pomysły. 
 

Chociaż hodowla róż nie była do końca trafionym 
pomysłem, to jednak nie stracił na tym, zaczął sadzić 
różne gatunki kwiatów, a w 1997 roku otworzył  
z żoną kwiaciarnię.  
 

W międzyczasie pracował jako barman w pałacu 
w Rybnej. Barmańska przygoda trwała 7 lat, do roku 
1997, kiedy to zarejestrował własną działalność 
gospodarczą, między innymi prace na wysokościach.  
Choć wachlarz zainteresowań pana Józefa jest jak 
widać szeroki, to prace na wysokościach, dla 
człowieka który kocha góry, były strzałem  
w dziesiątkę. Jako nauczyciel pracujący w szkole, 
jedynie weekendy mógł poświęcić na realizowanie 
zleceń. Po przejściu na emeryturę w 2007 roku, 
rozwinął swoją działalność. 
 

Jego wspinaczkowa przygoda trwa 
nieprzerwanie od roku 1975, kiedy zapisał się na 
kurs organizowany przez Akademicki Klub 
Alpinistyczny w Katowicach. – Po górskich szlakach 
może chodzić każdy, moim celem było uzyskanie 
pozwolenia na samodzielną wspinaczkę – mówi pan 
Ziaja. Droga do uzyskania takiego pozwolenia była 
długa i trudna. Najpierw trzytygodniowy kurs 
wspinaczkowy organizowany przez Klub na skałach 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej zakończony 
egzaminem sprawnościowym, teoretyczno – 
topograficznym, ratowniczym, a także z literatury 
tematycznej. Po egzaminach kursant uzyskiwał tytuł 
„taternik – sympatyk”, co upoważniało do wzięcia 
udziału w kursie organizowanym przez Centralny 
Ośrodek Szkoleniowy PZA „Betlejemka” w Tatrach 
na Hali Gąsienicowej. Po zakończeniu kursu, trzeba 
było zdać kolejny trudny egzamin, po którym 
uzyskiwało się stopień „taternik kandydat”, co 
uprawniało do wychodzenia w góry bez instruktora. 
Kandydat musiał stale składać sprawozdania ze 
swoich wypraw do klubu, którego był członkiem. 
Dopiero po przemierzeniu określonej ilości dróg 
wspinaczkowych, otrzymywał stopień samodzielnego 
taternika. Nasz taternik osiągnął swój cel w roku 
1976. Od tego czasu odwiedzał góry regularnie by 
realizować swoją pasję. Kiedy założył rodzinę 
ograniczył w pewnym stopniu wspinaczkę i ryzyko, 
które ze sobą niesie. – Nigdy nie szedłem w kierunku 
wyczynu i bicia rekordów, liczyła się przede 
wszystkim przygoda.– tłumaczy pan Józef. Jak mówi 
Józef Ziaja, góry zostają w człowieku na zawsze, 
Tatry do dzisiaj odwiedza co najmniej sześć razy do 
roku, ma tam swoich przyjaciół, pasją zaraził swoje 
dzieci. 

 
Dzisiaj wspina się nie po skałach, a po ścianach  

i dachach wielkich budowli. Zajmuje się malowaniem 
oraz pracami remontowymi na ścianach wież  
i dachów kościelnych, rozbiórkami i malowaniem 
kominów, usuwaniem zalegającego śniegu, myciem 
 

Józef Ziaja, nauczyciel historii z Boruszowic, 
urodził się w Nikiszowcu (dzielnica Katowic), jego 
dziadkowie byli mieszkańcami Potempy. Po 27 latach 
życia w mieście w bloku, marzeniem młodego 
nauczyciela było przeniesienie się na wieś. Pierwszą 
pracę rozpoczął jako nauczyciel w Polkowicach (woj. 
dolnośląskie), jednak szukał czegoś bliżej Śląska  
i bliżej gór. Gmina Tworóg okazała się dobrym 
rozwiązaniem. Przez 16 lat uczył historii w Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach, pracował również  
w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych  
w Tarnowskich Górach, a po reformie oświaty –  
w Gimnazjum w Brynku. Całe swoje życie zawodowe 
poświęcił szkole, dzieciom i młodzieży, zawsze był to 
dla niego priorytet. - Swoje pasje przekładałem  
w jedyny możliwy sposób: organizowałem wycieczki, 
które do dzisiaj wielu wychowanków pamięta  
i wspomina – mówi pan Ziaja. Oprócz wiedzy, 
nauczyciel stawiał sobie za cel przekazywanie 
uczniom szacunku i miłości do naszego regionu, 
śląska historia, tradycja, kultura to kolejna pasja 
mieszkańca Boruszowic. 
 

Przeprowadzka do Boruszowic oraz praca 
nauczyciela w szkole nie wystarczały jednak 
pomysłowemu i pełnemu zapału człowiekowi. Musiał 
zająć się czymś jeszcze. - Zacząłem od tunelu 
foliowego i przez 5 lat hodowałem pomidory, około  
2 ton rocznie – opowiada Józef Ziaja. Potem 
przerzucił się na róże – Kupiłem 800 krzaków róż, do 
dzisiaj nie bardzo wiem po co, ale za to pięknie 
pachniało – śmieje się pan Józef.  
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UWAGA KONKURS! 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Cztery Pory Roku 
Gminy Tworóg” Oto regulamin konkursu: 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie 
wiekowe: 

a) osoby do 16-stego roku życia  
b) osoby powyżej 16-stego roku życia 

2. Konkurs składa się z czterech części: zima, 
wiosna, lato, jesień. Po zakończeniu każdego 
etapu wyróżnieni zostaną laureaci w dwóch 
w/w kategoriach.  

3. Konkurs zakończony zostanie 31.01.2011r 
wyłonieniem głównych zwycięzców w dwóch 
w/w kategoriach oraz wręczeniem nagród. 

4. Terminy etapów: 
a) zima – składanie zdjęć do 21.03.2010  

wyłonienie laureatów etapu 
10.04.2010  

b) wiosna - składanie zdjęć do 21.06.2010 
wyłonienie laureatów etapu 
10.07.2010 

c) lato – składanie zdjęć do 21.09.2010 
wyłonienie laureatów etapu 
10.10.2010 

d) jesień – składanie zdjęć do 21.12.2010 
wyłonienie laureatów etapu 
10.01.2011 

5. Zdjęcia należy składać w siedzibie gminnego 
ośrodka kultury w Tworogu  

6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być 
w formacie 21cm x 15 cm. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do pięciu 
zdjęć  

8. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu 
powinno być opisane na tylnej stronie. Opis 
powinien zawierać: imię, nazwisko, wiek 
uczestnika, telefon kontaktowy. Zdjęcia 
należy umieścić w zamkniętej kopercie  
z napisem „konkurs fotograficzny Cztery Pory 
Roku Gminy Tworóg” oraz oświadczenie 
(poniżej). 

9. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie zostaną 
zwrócone autorom 

10. Zdjęcia oceniać będzie kapituła konkursu 
powołana przez zarząd Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg.   

 
 
Oświadczenie 
 
Ja, GGGGGGGGGGGGGGGGG.. wyrażam 
zgodę na używanie moich zdjęć przez 
„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg” 
w materiałach promocyjnych, na wystawach oraz 
innych celach związanych z działalnością 
stowarzyszenia.  
 
GGGGGGGGGGGGGGGG.GGGGG 
                                                                    podpis 
 
(stowarzyszenie wykorzystywanie zdjęcia opisywać będzie 
imieniem i nazwiskiem autora)  

 

okien na wysokich biurowcach. A wszystko bez 
użycia rusztowań, tylko z wykorzystaniem sprzętu 
alpinistycznego. Praca na wysokościach wymaga 
skupienia, przez kilka godzin przebywania na górze 
trzeba zachować maksymalną koncentrację. – Na 
ulicy każdemu z nas zdarza się potknąć, kiedy 
pracuję na wysokości, nie może mi się to zdarzyć, 
muszę cały czas pamiętać o wysokości, to bardzo 
trudne – mówi pan Ziaja.  

Józef Ziaja z młodzieńczej pasji przeniósł wiele  
w swoje codzienne życie. Jak podkreśla, góry uczą 
trzeźwej oceny sytuacji, odwagi, pomysłowości,  
a także pokory wobec tego, co nas spotyka.  

A.Z. 
 

BABINIEC 2010 
W piątek 19 marca  do Gminy 

Tworóg przyjedzie mammobus  
 
z NZOZ MEDICA. Pozostanie u nas do 23 

marca (wtorek). W dniu przyjazdu tj. 19 marca od 
godziny 17.00  

 
zapraszamy wszystkie Panie, na 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
„Babiniec” 

 
 organizowanesgo corocznie przez Urząd 

Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
W programie m.inn. prelekcja znanej  
z zaangażowania w profilaktykę raka, Pani 
Barbary Dziuk, prezes Polskiego Komitetu 
Zwalczania Raka w Tarnowskich Górach oraz 
prezes Fundacji na rzecz Zapobiegania  
i Zwalczania Raka.  

 
W dniach 19, 22 i 23 kobiety  

w wieku od 50 do 69 lat będą mogły 
wykonywać bezpłatne badania.  

 
Mammobus będzie stał w centrum Tworoga, 

za budynkiem Urzędu Gminy Tworóg. Zapisy już 
wkrótce ! (szczegóły ukażą się na plakatach oraz 
w marcowym TWG Kurierze). Planuje się 
zorganizowanie dojazdu dla osób ze słabo 
skomunikowanych miejsc naszej Gminy.  
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SĄDY W WOJSCE 
”Działo się Wojska dnia 18 czerwca 1876 r. 

Przed niżej podpisanym sędzią rozjemczym stawili 
się:” tymi słowami rozpoczyna się każda sprawa 
sądowa zapisana w księdze protokołów Sądu 
Rozjemczego w Wojsce.   
 

Instytucja mediatora zapewne jest znana 
każdemu. Dawniej to stanowisko bardziej było znane 
pod nazwą rozjemca. Był to sędzia, którego głównym 
zadaniem było rozstrzygnięcie sporu, czy też 
pogodzenie wrogich sobie stron. Prócz tego, winien 
cieszyć się zaufaniem obu stron oraz zajmować 
znaczniejsze stanowisko społeczne. Powinna być to 
osoba nieskazitelna, nie zainteresowana nawet 
pośrednio w sporze. 
 

Urząd, czy też osoba rozjemcy pojawia się od 
początku istnienia sądownictwa. Niemal w każdym 
kraju można znaleźć podobne instytucje, mniej lub 
bardziej sformalizowane.  
 

Na terenie miejscowości Wojska w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się 
Księga Protokołów Rejonu Sądu Rozjemczego Nr 59 
Wojska I i II, która składa się z 520 stron. Księga ta 
została zalegalizowana i podpisana przez sędziego w 
Pyskowicach w dniu 12 września 1876 r. oraz 
opieczętowana przez Królewską Komisję 
Sądowniczą Powiatu. 
 

Dokumenty zawierają protokoły, w których 
rejestrowano drobne sprawy sądowe dotyczące 
mieszkańców wsi Wojska. Większa cześć protokołów 
napisana jest w języku niemieckim, ale znajdują się 
także sprawy zapisane w języku polskim. W latach 
1876 – 1880 sędzią rozjemczym był niejaki 
Franciszek Ernst, następnie Sowa 1881 – 1886, 
Rapacki - 1887, 1888 - Kolowyiej (w zastępstwie), 
1888 – 1889 Schul, 1890 -1913  Carl, itd. 
 

Sąd rozjemczy w Wojsce zajmował się głównie 
drobnymi występkami mieszkańców wsi. 
Przedmiotem sporów były głównie pobicia, 
pomówienia, drobne kradzieże, nie wypłacenie 
należności za pracę itp. Jeśli ktoś został uznany 
winnym to był karany karą pieniężną, która 
przeważnie miała być przekazana na fundusz 
ubogich dzieci w wiosce. Zdarzało się, że spór nie 
został rozstrzygnięty podczas jednego posiedzenia 
wtedy wyznaczano następny termin ugody.  

 
Czytając zapisy rozpraw można zauważyć jak na 

przestrzeni lat zmieniała się nazwa miejscowości – 
do 1935 roku widoczna jest pieczęć z pruskim 
herbem królewskim i nazwą Woiska, a w od 1936 
roku następuje zmiana nazwy i pieczęci z Wojski 
 

na Hubertsgrund (w wyniku germanizacji nastąpiła 
zmiana słowiańskich nazw miejscowości i nazwisk na 
niemiecko brzmiące).  

 
Czytając zapisy rozpraw można zauważyć jak na 

przestrzeni lat zmieniała się nazwa miejscowości – 
do 1935 roku widoczna jest pieczęć z pruskim 
herbem królewskim i nazwą Woiska, a w od 1936 
roku następuje zmiana nazwy i pieczęci z Wojski na 
Hubertsgrund (w wyniku germanizacji nastąpiła 
zmiana słowiańskich nazw miejscowości i nazwisk na 
niemiecko brzmiące).  
 

Księgi sądowe wiejskie są źródłem bardzo 
specyficznym. Wpływ na zachowanie się ksiąg miały 
wszelkie klęski elementarne: pożary i wojny, jak 
również brak troski o nie ze strony użytkowników,  
w momencie, gdy przestały już być potrzebne. 
Wszystko to spowodowało, że obecnie znanych jest 
jedynie około stu ksiąg sądowych wiejskich.  
 

Księga Sądowa wsi Wojska, jest dzisiaj cennym 
źródłem dla poznania ówczesnych stosunków 
wiejskich. Wiadomości zawarte w tej księdze rzucają 
nieco światła na obyczajowość i szerzej rozumiane 
problemy życia codziennego mieszkańców. 
 

Historia sądów i sądownictwa łączy się 
bezpośrednio z historią ludzkości, gdyż ludzie od 
niepamiętnych czasów popadali w konflikty ze sobą  
i próbowali je na różne sposoby rozwiązywać. 
 

W dawnych czasach spory rozwiązywały osoby 
posiadające szczególne cechy jednak z biegiem 
czasu funkcję te przejęły wyspecjalizowane organy 
państwowe. Obserwując jednak, to jakimi sprawami 
obecnie są zawalane nasze sądy np.: w 2008r. Pani 
X pozwała swego sąsiada Pana Y o to, że sąsiad 
umyślnie uszkodził jej plastikowe wiadro warte ok. 
8,00zł, gdzie już dwa lata trwa sądowy bój – obecnie 
sprawą zajmuje się sąd II instancji a koszty ze sto 
razy przekroczyły już wartość wiadra, można się 
zastanawiać czy nie wrócić do takich pomysłów, aby 
odciążyć sądy od drobnych, czy śmiesznych wręcz  
o kurę itp. spraw. 

Andrzej Kniejski 
 

KULTURALNIE 

Foto. Pieczęć Królewskiej komisji sądowniczej z 1876r. 
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Od początku przedsięwzięcia pilotowaniem 
budowy szkoły zajmowali się kolejni wójtowie: 
Nicolaus Mainka, Franz Friedrich i Lukas Pieczyk. 
Pod koniec XIXw. wójtem Tworoga został wybrany 
Albert Sgodzaj i właśnie na jego czas przypadł 
największy wysiłek w staraniach budowy szkoły. 
Nareszcie budowa ruszyła, nie wiadomo czy z jego 
inicjatywy, czy po prostu przyszedł na to czas. 
Wszelka korespondencja związana z umowami, 
zleceniami, wyjaśnieniami itp. była prowadzona przez 
niego, potwierdzana zamaszystym podpisem  
i dwoma pieczęciami urzędowymi. 
 

W pismach z 17.01.1898r. i 29.03.1899r. 
powrócono do tematu budowy szkoły.  
Z korespondencji wynika, że miała mieć 3 klasy  
i mieszkanie 3-izbowe. Nowy ksiądz proboszcz 
Nicolaus Knossalla nie angażował się w budowę 
szkoły w przeciwieństwie do jego poprzednika  ks. 
Monema, ale za to rozbudował kościół i wybudował 
klasztor. Po usilnych staraniach Ministerstwo 
Szkolnictwa w Berlinie przyznało 22.05.1901r. 
8.000Mk na prace budowlane. 
 

Do przetargu przystąpiły dwie firmy budowlane  
z Gliwic. Wygrała go firma o nazwie Franz Mayer, 
Baugescheft, Gleiwitz, Schröter-Str.9. Roboty 
murarskie wyceniono na 4.860Mk. Szkołę oddano do 
użytku 1.04.1902r. Koszt jej budowy, z budynkami 
gospodarczymi i wolnostojącymi ubikacjami 
zamknięto 15.04.1902r. na kwotę 15.614 Mk. 
2.12.1902r. zawiązał się Komitet Rodzicielski  
w skład, którego wchodzili Albert Sgodzaj, Pawlitza, 
Zientek, Wrzeciono, Schleger i Nowak. 
 

W ten sposób powstała świecka szkoła, 
paradoksalnie o katolickiej nazwie - „Die katolische 
Schule”. Szkoła przy Donnesmarck-Str.(obecnie 
ul.Słowackiego) zawiesiła oficjalnie działalność 
1.04.1930r., kiedy to uruchomiono nową 
wygodniejszą szkołę na Neudorferweg  
(ul. Nowowiejskiej - obecnie Powstańców Śląskich). 
Powróciła ponownie do łask jako filia w latach 70-tych 
ubiegłego wieku, kiedy pojawił się wyż 
demograficzny. Obecnie jest nieczynna. 

 
Fryderyk Zgodzaj 

DRUGA SZKOŁA 
 

Z rozkazu kanclerza rzeszy Otto von 
Bismarck’a zaczęto budować nowe szkoły 
cywilne, które miały funkcjonować niezależnie od 
kościoła.  

 
Podobnie było w Tworogu, gdzie na polecenie ks. 

Friedricha Wilhelma zu Hohenlihe-Ingelfingen miała 
powstać nowa szkoła. Z pisma wystawionego 
2.06.1874r. wynika, że sprawą zajęli się 
„Amtsvorständer Seitens der Herrschaft Koschentin, 
Herr director Brause”. W późniejszym czasie temat 
podjęli urzędnicy Hahn i Engel.  

 
Inicjatywa miała wielu zwolenników. Potrzebę 

wybudowania świeckiej szkoły wyrazili proboszcz 
Anton Monem, nauczyciel i organista Moritz 
Hawlitschka, wójt Nicolaus Mainka, przedsiębiorca 
Carl Wrzeciono, klucznik zamkowy Scholltyschik, 
zarządca dóbr brynkowskich Mathias Demarczyk, 
Franz Ganschinietz z Brynka i znane osoby życia 
publicznego jak Gruner, Joseph Plonka, Laska, 
Hyacint Kiolbassa, Jacob Gralka, Ceslaus God, 
Joseph Poloczek, Kroll i Franz Fox. Ideą 
wybudowania świeckiej szkoły zainteresowani byli 
również miejscowi Żydzi - Marcus Kallman, Lazarius 
Gerstel i Marcus Ansbach. Żydzi zawsze dbali  
o staranne wykształcenie swoich pociech,  
a ponieważ każdy z nich był przedsiębiorcą, 
dostrzegano w nich potencjalnych sponsorów. 
 

24.08.1874r. zawiązał się Komitet Budowy 
Szkoły w skład którego wchodzili: 
„Gemeindevorsteher „(wójt) Nicolaus Mainka, 
„Lehrer” (nauczyciel) Moritz Hawlitschka. 
„Gutsinspector” (inspektor dóbr) Mathias Demraczyk, 
“Herr Lobal.Köl. Jus. und Rittergutsbesitzer” 
(właściciel klucza ziemskiego Brynek) Otto von 
Rosenthal. Co ciekawe, szkołę dla Tworoga 
budowano w Tworogu ale na ziemi należącej do 
Rosenthala, czyli Brynka. Jego dobra sięgały do 
obecnych ulic Słowackiego i Jankowskiego. (Kiedy  
w 1904r. Donnersmarckowie kupili dobra od 
Rosenthalów, obecna ulica Słowackiego została  
w tym czasie nazwana Donnersmarck-Str.). 

 
Komitet Budowy szkoły uznał, że czas rozpocząć 

dzieło i 12.05.1876r. wysłał pismo do „Königliche 
Regierung, Abteilung Kirche und Schulwesen 
(Ministerstwo Kultu i Wiedzy) w Berlinie.  
W międzyczasie Otto von Rosenthal został 
podniesiony do godności inspektora szkolnego.  
W korespondencji z 26.08.1881r. zwracano się do 
niego: ”Sr. Hochwohlgeboren dem Köngl. Loral-
Schulinspector Herrn Ritt. und Lad. von Rosenthal 
auf Brynnek”.  
 

Z czasem budowa placówki edukacyjnej zaczęła 
się komplikować i nastąpił zastój w staraniach  
o kontynuowanie prac. W dodatku 20.03.1890r.  
Bismarck abdykował i jego ustawa o szkolnictwie 
stała się nieaktualna. 
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JASEŁKA Z WOJSKI GOŚCIŁY 
W WIŚNICZU 
 

10 stycznia w Kościele w Wojsce zamiast 
nieszporów, uczniowie Szkoły Podstawowej wystawili 
Jasełka. Jednak to nie było zwykłe przedstawienie 
Bożych Narodzin, ponieważ do Szopki Betlejemskiej 
zamiast Trzech Króli przybywały różne postacie  
z bajek: Smerf, Pszczółka, Pinokio, Czerwony 
Kapturek, Calineczka, Dziewczynka z zapałkami, 
Sierotka Marysia, Rybak, Jaś i Małgosia, Koziołek 
Matołek, Kopciuszek, a chórek śpiewał pastorałki. 
Znakomite przedstawienie urzekło panią Marię Roter 
– pracownika socjalnego w DPS w Wiśniczach: 
Bardzo spodobało mi się tak obdarzone wyobraźnią 
przedstawienie z udziałem postaci z bajek. Pierwszy 
raz widziałam taki występ, pomyślałam sobie, że 
mieszkańcy naszego Domu z pewnością by się 
ucieszyli, gdyby dzieci przyjechały i wystąpiły. 
 

TG BAND ZNOWU U NAS 
 

22 stycznia w Dworku Myśliwskim w Brynku 
przed mieszkańcami gminy i nie tylko wystąpił 
tarnogórski big band. TG BAND to formacja 
składająca się z 20 muzyków. Swój pierwszy koncert 
grupa zagrała w kwietniu 2009 roku na Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu podczas 
imprezy z okazji I urodzin naszego miesięcznika. Od 
tego czasu zespół poszerzył swój skład, uzupełnił 
sekcję dętą, do grupy zaproszono wokalistkę Martę 
Leksy 
 

TG Band często występuje przed tarnogórską 
publicznością, można usłyszeć ich w tarnogórskich 
klubach i pubach, a także podczas organizowanych 
przeglądów muzycznych. Warto dodać, że wśród 
muzyków jest trzech mieszkańców naszej gminy: 
Kuba Zjeżdżałka, Rafał Sobczyk oraz Jacek Ziaja. 
Zachęcamy do wsłuchania się w swingujące  
i jazzujące dźwięki. Jak zapowiada Grzegorz 
Waloszczyk – opiekun TG BANDU, w maju zespół 
zagra wspólnie z big bandem ze szkoły muzycznej  
w Goeteborgu. 
 

Pani Maria podzieliła się wrażeniami z Panem 
Dyrektorem DPS, który nie zastanawiając się długo 
postanowił zaprosić małych artystów. Pani dyrektor  
Szkoły Podstawowej przyjęła zaproszenie.  
14 stycznia dzieci zawitały w Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniczach. Mieszkańcy ucieszyli się 
na ich widok. Byli zachwyceni występem. - Bardzo 
podobał mi się ten spektakl. Lubię gdy dzieci 
przyjeżdżają do nas i występują. Nie mogę się 
nadziwić, jak takie małe dzieci potrafią przedstawiać  
i zapamiętać swoje role.- opowiadała Pani Teresa 
Jurka mieszkanka DPS. Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej – Krystian Bambynek podziękował 
dzieciom i ich opiekunom za przyjazd oraz zaprosił  
z kolejnymi, nowymi występami. Ucieszył się, że  
z okazji zbliżających się Dnia Babci i Dnia Dziadka, 
dzieci zrobiły taką niespodziankę. Niektóre babcie  
i dziadkowie mają swoje wnuki, jednak te nie zawsze 
o nich pamiętają. Dzieci przywiozły ze sobą słodkie 
upominki dla mieszkańców oraz własnoręcznie 
zrobione  „Małe Jezuski”. Wzruszona Pani Józefa 
Piwowar – mieszkanka DPS również podziękowała 
uczniom i ich opiekunom w imieniu wszystkich 
mieszkańców. Na koniec zaśpiewano „Sto Lat” 
mieszkance, która obchodziła swoje 99 urodziny oraz 
zaproszono dzieci na przygotowany słodki 
poczęstunek.   

Agnieszka Roter 
 

BABSKI COMBER 
 
W sobotę 30 stycznia w nowowiejskim domu 

wielofunkcyjnym odbyła się już trzeci babski comber. 
Mieszkanki udowodniły, że ich pomysłowość  
w wymyślaniu strojów nie zna granic. Z roku na rok 
zaskakują coraz bardziej wymyślnymi przebraniami. 
Panowie również nie zawiedli i zgodnie z tradycją 
przybyli na zabawę w damskich przebraniach. 
Imprezę zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich  
z Nowej Wsi. 
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ZDJĘCIE NA PREZENT – 
CZYLI PREZENTUJEMY 
ZDJĘCIA 
 

Podstawowym parametrem, który decyduje  
o jakości zdjęcia jest tzw. rozdzielczość, wyrażana 
najczęściej w ilości pojedynczych punktów obrazu 
(pikseli) na odcinku 1 cala. Oznacza się to skrótem 
dpi (z ang. dot per inch). Rozdzielczość większości 
monitorów komputerowych wynosi ok. 72-96 pikseli 
na cal, tak więc jeżeli zamierzamy zdjęcia oglądać 
wyłącznie na monitorze komputera, to nie ma sensu 
przechowywać zdjęć w wyższych rozdzielczościach.  

 
I warto wtedy zapisać zdjęcia na swoim dysku już 

po konwersji do takich właśnie rozdzielczości. Zajmą 
one znacznie mniej miejsca oraz będą się bardzo 
szybko wyświetlać. 
 

Jeżeli jednak chcemy zdjęcie drukować, to 
musimy pamiętać, że tu wymagania są znacznie 
wyższe. Przyjmuje się, że do druków na maszynach 
poligraficznych wymagana jest rozdzielczość min. 
300 dpi, dla popularnych drukarek domowych 
powinno wystarczyć 150 dpi.  
 

A co to oznacza w praktyce? Otóż, jeżeli 
zamierzamy wydrukować nasze obrazy, to musimy 
pamiętać, że chcąc uzyskać dobrą jakość wydruku 
nie możemy przekroczyć pewnych maksymalnych 
rozmiarów drukowanego zdjęcia.  

 
Rozdzielczość aparatu Max. format odbitki 

0,3 megapiksela (np. w 
niektórych telefonach) 

5,7 x 7,6 cm 

1,3 megapiksela 10 x 15 cm 
2   megapiksele 13 x 18 cm 
3,3 megapiksela  20 x 25 cm 
5 megapikseli 30 x 40 cm 
6,3 megapiksela 36 x 50 cm 
8 megapikseli 40 x 55 cm 
 

Dobra wiadomość jest taka, że większość 
współczesnych kompaktowych aparatów posiada 
matryce o takich pojemnościach, że można drukować 
obrazy wielkości kartki A4 a problemy z jakością 
pojawią się dopiero przy próbach drukowania  
np. dużych plakatów. 
 

Pamiętajmy jedynie, że takie wartości uzyskuje 
się przy ustawieniu najlepszej jakości zdjęcia  
w naszym aparacie. Wiąże się z tym znacznie 
szybsze zapełnianie miejsca na karcie pamięci. 
 

Ustawienie niższej jakości zdjęcia zapewni nam 
znacznie większość ilość obrazów, które możemy na 
niej zapisać, ale mocno ograniczy jakość  i wielkość 
ich późniejszego wydruku.  

 
Uwagi praktyczne:  

 Jeżeli przewidujesz, że będziesz drukował 
zdjęcia, nie warto oszczędzać miejsca na nośniku. 
Należy robić je w najwyższej, możliwej w danym 
aparacie jakości.  

Warto zrobić próbę i wykonać dwa zdjęcia  
w najgorszej i najlepszej jakości, którą oferuje Twój 
aparat. Następnie wydrukować je w formacie 20x30 i 
porównać efekt. 
 
Pozdrawiam 
Piotr Gansiniec * ALEX-FOTO * 
www.alexfoto.com.pl 

Foto. Przykład zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi 

 

Foto. Powiększony fragment przy rozdzielczości 300 dpi 
 

Foto. :oraz ten sam fragment w rozdzielczości 72 dpi 
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PIERSI - TEMAT TABU? 
 

Nawet w XXI wieku w niektórych kręgach jest to 
wciąż niestety temat tabu. Z tego powodu tworzone 
są nieraz dziwne i zaskakujące teorie. Parę lat temu 
spotkałam się z opinią, że skoro dwie koleżanki ze 
sobą pracowały i obie zachorowały na raka piersi, to 
zapewne jedna zaraziła drugą. Powaliło mnie także 
stwierdzenie, że jest to kara za grzechy. Co się zaś 
tyczy leczenia, to usłyszałam, że osoba, która podjęła 
się leczenia chemioterapią czy radioterapią, nie może 
przebywać między ludźmi, ani tym bardziej razem  
z dziećmi, bo szkodzi osobom z nią przebywającym 
(Bzdura!). W takim środowisku choroba ta urasta do 
rangi  choroby nadzwyczajnej, na którą zapadają 
tylko „wybrańcy”. Należałoby najlepiej ich zamknąć  
w jakimś getcie aby „nie szkodzili” innym.  Włos się 
jeży! A przecież może być inaczej: dobre słowo 
sąsiadki, pomoc i miłość najbliższych, rozmowa  
z przyjaciółmi. Przeczytałam w mądrej książce, że 
rak to w pierwszej kolejności choroba duszy. Może 
coś w tym jest? Dlatego dobre słowo i miłość tak tu 
pomagają. Tym bardziej chylę ukłon w stronę ludzi 
zdrowych, którzy nie boją się innych – chorych na 
raka. Co więcej, pomagają im w walce z chorobą  
i przede wszystkim ze strachem z nią związanym. 
Sami chorzy, bardzo często pomagają sobie 
nawzajem. Na swej drodze spotkałam wiele 
Amazonek przez duże „A”. Można by długo 
wymieniać imiona. Dla mnie najbliższymi zawsze 
pozostaną : Małgosia, Gabrysia i Danusia.   

 
Rocznie na raka piersi zapada ponad 11000 

Polek. Jest to choroba niebezpieczna ale w dobie 
dzisiejszego postępu medycyny, jest uleczalna. Jak 
wiadomo wczesne wykrycie raka i podjęcie 
odpowiedniego leczenia daje szansę na uratowanie 
życia i powrotu do zdrowia. Jest bardzo wiele kobiet, 
które wygrały walkę z rakiem piersi. Są to zazwyczaj 
te kobiety, u których wcześnie zdiagnozowano 
chorobę, oraz szybko podjęto leczenie. Niestety 
bardzo wiele kobiet jednak nie chce się badać. 
Usłyszałam niedawno rozmowę dwóch pań, z których 
jedna chciała przekonać koleżankę na badania, 
druga oponowała, twierdząc, że badanie to nic nie 
daje, że może nie wykryć guza, a jak wykryje to 
będzie za późno.   
 

Jak jest naprawdę, czy wyniki badania są pewne 
i dokładne? Czy wystarczą aby zdiagnozować raka?  
Wiele pytań związanych z tym tematem nasuwa się 
na myśl. Aby rozwiać wątpliwości, zadałam kilka Pani 
Dyrektor NZOZ MEDICA mgr Ewie Kucharskiej 
(Mammobus tego ZOZ przyjedzie do Tworoga  
w marcu). 

 
J.L.: Czy badanie mammograficzne jest bolesne? 
A może jest niebezpieczne dla zdrowia ? 
E.K.:  Mammografia jest rentgenowskim badaniem 
wewnętrznej budowy piersi. Jest to bezbolesne, 
krótkotrwałe badanie, całkowicie bezpieczne dla 
zdrowia. Dawka promieniowania podczas 
mammografii jest zbliżona do dawki otrzymanej przy 
 

zdjęciu zęba. Zadaniem mammografii jest uzyskanie 
na zdjęciach obrazu tkanek miękkich sutka, a co za 
tym idzie, rozpoznawanie nieprawidłowości, 
związanych z budową sutków, obecnością guzów,  
w tym przede wszystkim raka. 
 
J.L.: Jak przygotować się do badania 
mammograficznego ? 
E.K. : Badanie można wykonać bez żadnego 
przygotowania. Najlepiej zgłosić się na badanie  
w dwuczęściowym ubraniu, aby łatwo było rozebrać 
się do pasa. Nie powinno używać się dezodorantu, 
talku, balsamu ani kremu od pasa w górę. Przed 
badaniem należy wypełnić ankietę – mogą przydać 
się okulary- oraz konieczny jest nr PESEL. 
 
J.L.: Dlaczego tylko kobiety w wieku od 50 do 69 
lat mogą bezpłatnie skorzystać z darmowego 
badania organizowanego przez NFZ, przecież 
wiadomo, że wśród młodszych i starszych pań 
też są przypadki zachorowania ? 
E.K.:  NFZ refunduje badania mammograficzne dla 
kobiet w wieku 50-69 lat, gdyż kobiety w tym wieku 
są w grupie podwyższonego ryzyka tzn., że w tym 
przedziale wiekowym występuje największa 
zachorowalność na raka piersi. Kobiety młodsze  
i starsze w przypadku niepokojących objawów mogą 
korzystać z badania USG piersi lub mammografii na 
podstawie skierowania od lekarza specjalisty  
w ramach porad NFZ.  
 
J.L.: Jak często kobiety powinny się badać ? 
E.K.: Kobiety powyżej 50 roku życia powinny 
regularnie co dwa lata wykonywać badania 
mammograficzne. 
 
J.L.: Jak długo będziemy czekać na wyniki  
z badań dokonanych w marcu w Waszym 
mammobusie ?  
E.K. : Wyniki badań oraz zdjęcia są wydawane do 14 
dni, zazwyczaj są przesyłane pocztą do ośrodka  
w którym były wykonywane badania. 
 
J.L.: Co ma zrobić kobieta w przypadku wykrycia 
u niej guza piersi? Czy każdy guz jest 
niebezpieczny dla zdrowia i życia? 
E.K: Mammografia jest najskuteczniejszą metodą 
wczesnego wykrywania raka piersi, co daje szansę 
na uratowanie życia i powrotu do zdrowia poprzez 
szybkie wdrożenie terapii  
i skuteczne leczenie. W przypadku wykrycia guza 
piersi, pacjentka wraz z wynikiem badania otrzymuje 
skierowanie na dalszą diagnostykę w celu 
przeprowadzenia dodatkowych badań 
 (USG piersi, biopsję, mammografię celowaną). Nie 
każda nieprawidłowa mammografia oznacza zmianę 
nowotworową. 
 
J.L.: Czy po całej aferze z niedokładnymi  
i przestarzałymi mammografami, możemy być 
pewni, że mammograf NZOZ MEDICA, 
umieszczony w mammobusie, który przyjedzie do 
naszej Gminy wykona rzetelne badania? Czy 
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posiada odpowiednie certyfikaty? 
E.K.: Dysponujemy mammobusem wyposażonym  
w nowoczesny, serwisowany aparat 
mammograficzny, wykwalifikowaną kadrą  
z wieloletnim doświadczeniem. Pos iadamy 
Certyfikat Jakości ISO oraz otrzymal iśmy 
certy f ikat „Pracownia ze sprawdzoną 
jakością ” Kobiety mogą czuć się pewnie  
i bezpiecznie korzystając z naszych badań. 
 
J.L.: Jeszcze ostatnie pytanie, może wyda się 
Pani dziwne ale z taką teorią spotkałam się 
nieraz. A zatem : czy rak piersi jest chorobą 
zakaźną ? Czy w jakikolwiek sposób można się 
nią od drugiej osoby zarazić ? 
E.K.: Choroba nowotworowa nie jest chorobą 
zakaźną i nie można się nią zarazić. 
 
J.L.: Dziękuję za rozmowę. Myślę, że pomogła 
ona rozwiać wiele wątpliwości i zachęcić kobiety 
z naszej Gminy do przyjścia na badania.  
E.K.:  Zapraszamy na badania mammograficzne : 
Daj sobie i rodzinie szansę na życie w zdrowiu  
i harmonii. 

Joanna Leksy 
 

UBEZPIECZENIE DOMU 
 

W ostatnich czasach natura bardzo często 
pokazuje swe złe oblicze i sprowadza na ludzi 
różnego rodzaju katastrofy. Wszyscy chyba 
pamiętają trąbę powietrzną z roku 2008, która 
przeszła niedaleko Tworoga i zniszczyła 
okoliczne lasy. W tym roku duże opady śniegu  
i mrozy powodują liczne problemy. Aby ustrzec 
się przed zdarzeniami losowymi, mającymi swoje 
źródło w siłach natury, które to skutkować mogą 
poważnymi stratami materialnymi, warto 
ubezpieczyć swój majątek.  O sprawy związane 
z ubezpieczeniem nieruchomości zapytaliśmy 
agenta ubezpieczeniowego z naszej 
miejscowości - Jana Glowanię.  
 

90 % firm ubezpieczeniowych prowadzi 
ubezpieczenia domostw w tym samym zakresie  
i zwykle wysokość składki zależy od tego zakresu. 
Kiedyś ubezpieczenie domu było obowiązkowe. Tzw. 
„ogniówka” obowiązywała do lat 90 tych. Obecnie 
ubezpieczenie jest dobrowolne. Podstawowa 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ogień i inne 
zdarzenia losowe, m.in. deszcze nawalne, grad, 
huragan, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, 
uderzenie pioruna, wybuch, zalanie. 

 
Zawierając polisę ubezpieczeniową trzeba określić 
tzw. sumę ubezpieczenia. Zwykle jest to suma 
zbliżona do wartości nieruchomości. Stwierdza się ją 
na podstawie posiadanych dokumentów, ewentualnie 
przyjmuje się średnią wartość rynkową 1m2 
powierzchni budynku na danym terenie 
pomniejszoną o stopień zużycia nieruchomości. 
Jeżeli nie posiadamy dokumentu stwierdzającego 
wartość nieruchomości np. wyceny rzeczoznawcy, 
 

ubezpieczyciel ma prawo sprawdzić stan techniczny 
naszego domu. Suma ubezpieczenia to maksymalna 
wartość odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za 
szkodę w przypadku losowym. Przy sumie 100 000 zł 
ubezpieczyciel zapłaci nam maksymalnie taką kwotę, 
nawet gdy w wyniku kataklizmu straty będą wyższe. 
Wysokość sumy ubezpieczenia określają strony przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia.  
 

Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zależy 
przede wszystkim od wartości sumy ubezpieczenia. 
Na jej wysokość mają wpływ również inne czynniki, 
np. rodzaj pokrycia dachowego. Jeżeli pokrycie 
dachu jest palne – z drewna i papy, wtedy składka na 
pewno będzie wyższa. Zaoszczędzą tu właściciele 
domów pokrytych blachą lub dachówką – materiałem 
niepalnym.  
 

Kwota rocznej składki ubezpieczenia domu nie 
jest wygórowana. Przy podstawowym zakresie 
ubezpieczenia i sumie ubezpieczenia 100 000 zł, 
składka ta wynosi około 90 zł.  
 

Ubezpieczenie można rozszerzyć, tak by 
odszkodowanie objęło również tzw ruchomości 
domowe np. meble, sprzęt RTV i AGD. 
Ubezpieczenie podstawowe pokrywa tylko szkody  
w stałych elementach domu, do których zaliczamy 
ściany, dach, okna, drzwi, instalacje wodno – 
kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania 
itp. Podstawowa opcja ubezpieczenia nie pokrywa 
również strat związanych z kradzieżą, włamaniem  
i dewastacją, jeśli chcemy zabezpieczyć się od tych 
zdarzeń, należy również poszerzyć ubezpieczenie.  

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY W TWOROGU 

 
ZAPRASZA DZIECI 

NA UROCZY KABARECIK PT. 
 

FIZIA POŃCZOSZANKA I JEJ 
KOLEŻANKA 

 
DNIA 17.02.2010.  
O GODZ. 10:00  

NA DUŻEJ SALI GOK-u 

AEROBIC W GOK 
 

Zapraszamy wszystkie panie spragnione 
ruchu i sportu na cotygodniowe treningi 

aerobic’u. 
 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek 
o godzinie 19:00 w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tworogu. 
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KSIĄŻKA: „LEWA, WSPOMNIENIE PRAWEJ”, KRYSTYNA KOFTA 
 

- Psychika – jak mówi pani doktor Głogowska – jest równie ważna jak leczenie, 
albo nawet ważniejsza, bo jeśli nie mamy odpowiedniego nastawienia, samo leczenia 
nie pomoże. (fragment tekstu) 
 

Książka Krystyny Kofty to dziennik walki z rakiem piersi, przeplatany listami do 
przyjaciół i urywkami felietonów. Roczne zmagania autorki z chorobą to opowieść  
o tym jak pomimo strachu, cierpienia i depresji, podjąć walkę o życie. Autorka 
odsłania przed czytelnikiem przemiany jakie następują w umyśle „kobiety walczącej”. 
W ciepły i lekki sposób pisze o tym, jak kształtuje się hierarchia wartości osoby chorej. 
Choć na ogół myślimy „nie, nam się to nie przytrafi”, warto jednak sięgnąć po tę 
książkę, która osobom chorym doda siły by walczyć, osobom zdrowym pomoże 
zrozumieć ludzi dotkniętych tą chorobą.  

 
Paniom, które wciąż nie potrafią się przemóc i odważyć na badania 

profilaktyczne, lektura może pomóc przezwyciężyć opory. Uświadomi też, że życie 
należy brać w swoje ręce, dbać o nie, a kiedy trzeba – walczyć! 

 

MUZYKA: „ THE FALL”,  NORAH JONES 
 

Chyba naszej sąsiadki zza oceanu przedstawiać nie trzeba. Głos pani 
Norah Jones urodzonej w Nowym Jorku rozbrzmiewa po całym świecie już 
od 2002 roku, odkąd wydała swą pierwszą płytę. Było i drugie i trzecie CD 
po drodze. Wszystkie natomiast dość spójne stylistycznie, jazzujące. Tym 
razem pojawił się krążek „The Fall”, numer cztery. Bliższy zdecydowanie 
jesieni niż upadkowiGNorah w krótkiej fryzurze, lecz piękna, jak zawsze, 
trochę odmieniona. Dotychczasowa magia chwili zastąpiona została 
energią i bajkowością, którą w miarę słuchania przynoszą dźwięki. I muszę 
przyznać, że głos zwykły czarować nastrojem świetnie prezentuje się  
w nowej scenerii. Artystka postanowiła zebrać nowych muzyków do 
współpracy. Są to między innymi: perkusista Joey Waronker (R.E.M.), 
James Gadson (Bill Withers), gitarzyści Marc Ribot (Tom Waits, Elvis 
Costello) i Smokey Hormel (Johnny Cash, Joe Strummer).  
 

FILM: „SHERLOCK HOLMES” 
 

Chyba nie tego spodziewali się fani przygód Sherlocka Holmesa. Adaptacja Guy’a 
Ritchy’ego to raczej  zrealizowany z wielkim rozmachem film sensacyjny, a nie 
klasyka detektywistyczna. Tytułowy Sherlock przypomina bardziej zwariowanego 
supermana niż genialnego detektywa. Obdarzona encyklopedyczną wiedzą, 
analitycznym umysłem i sprytem postać została wzbogacona przez reżysera  
w umiejętności bokserskie, niewyparzoną gębę i przede wszystkim ślepe szczęście. 

 
Świat wykreowany w filmie ma co prawda wiele ze znanych obrazów XIX-

wiecznej Anglii. Jest brudny, niebezpieczny, mroczny, ale na swój sposób tajemniczy  
i wciągający. Niestety sama postać głównego bohatera nie jest już tak 
przekonywująca i prawdziwa. Ma ona wiele cech postaci znanych nam  
z amerykańskich filmów akcji. I tak też są zmontowane kolejne sceny. Komputerowe 
efekty, wybuchy, retrospekcje i szybkie akcje robią wrażenie same w sobie, ale chyba 
nie do końca pasują do wyobrażenia widza, znającego dr Sherlocka z powieści. 

 
Ogólnie film trochę zawodzi widzów spodziewających się ciężkiego londyńskiego 

klimatu, opatrzonego wątkami śledczymi. Tym nie mniej jest to pozycja warta 
zobaczenia i ocenienia we własnym zakresie. Fanom kina awanturniczego w stylu 
Indiany Jones’a czy Tomb Raidera, ta pozycja kinowa z pewnością się spodoba. 

 
 

Mój faworyt to chyba utwór Young Blood (młoda krew). Ale więcej już nic nie powiem. Zapraszam do 
słuchania, bo na pewno jest delikatnie, kobieco i z wdziękiem! 
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MŁODZI ARTYŚCI 
PRZEKAZUJĄ „ZNAK 
POKOJU” 
 

Z przyjemnością informujemy, że zespół 
teatralny „Bez Miary” odnotował poważny sukces 
na XII Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk 
Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki”. 
 

Podczas tego prestiżowego konkursu jury 
przyznało zespołowi z Gimnazjum w Brynku  
I miejsce. Wielkim wyróżnieniem dla zespołu, 
opiekuna i wszystkich współtwórców przedstawienia 
zatytułowanego „Przekażmy sobie znak pokoju” było 
zaproszenie do występu podczas uroczystego 
koncertu laureatów, który odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie w niedzielę 17 stycznia  
o godzinie 16.00. Spektakl przygotowany pod 
kierunkiem Anny Rogali –Goj i Katarzyny Bąk, przy 
współpracy z kołem multimedialnym, którego 
opiekunem jest Pan Jacek Klica, to poetycko-
muzyczna opowieść o tym, że Boże Narodzenie rodzi 
się w sercach otwartych na drugiego człowieka, 
często słabego, skrzywdzonego przez los, 
nieszczęśliwego. Oprócz pięknych tekstów 
poetyckich, słów-aforyzmów Matki Teresy z Kalkuty, 
kolęd i pastorałek klimatycznie zaśpiewanych przez 
zespół wokalny, w spektaklu pojawia się 
pantomimiczna scenka „autobusowa”, której 
towarzyszą słowa: „Wiem, przyjdzie anioł jasnooki  
i przyda sensu dniom jałowym i pojaśnieją wasze 
oczy i uniesiecie wyżej głowy”. Anioł rzeczywiście 
przybywa, zmienia zatwardziałe serca pasażerów, 
tak, iż następuje cudowne przeobrażenie 
zabiedzonej matki z dzieckiem w Maryję  
z Betlejemskiej stajenki, a wszyscy jednają się, 
składając dary przed obliczem Dzieciny. Na scenie 
pojawiają się symboliczne latarenki, a dopełnieniem 
jest zaśpiewany przez wszystkich artystów finał 
„Przekażmy sobie znak pokoju”. 

 
Rafał Sobczyk, utalentowany uczeń klasy IIIb, 

zwrócił uwagę jurorów piękną grą na fortepianie. On 
sam długo będzie wspominał ten wyjazd, ponieważ, 
jak mówi: nigdy jeszcze nie grał na tak dobrze 
nastrojonym instrumencie.  

 
Udział w tak prestiżowym, konkursie i I w nim 

nagroda to potwierdzenie potrzeby prowadzenia 
takich artystycznych działań z młodzieżą, które 
w Gimnazjum w Brynku trwają od lat (teatr Bez-Miary 
obchodzi w tym roku swoje 10-lecie), ale w tym roku 
są usankcjonowane prawnie w postaci innowacji: 
Świat jest teatrem. Poprzez teatr do człowieka. To 
możliwość wymiany i nabycia nowych doświadczeń, 
poznania nowych ludzi, przygoda, to sposób na 
 

integrację grupy, lepsze jej poznanie: nauka  
i wychowanie jakże inne niż w klasie szkolnej. 
Przedstawienie wzruszające i dobre, z grą świateł-
magiczne, i cieszy, że młodzież gimnazjum potrafi  
w takim nastroju wyrażać refleksje nad zabieganiem, 
nieuważnością dorosłych, ich brakiem wrażliwości na 
krzywdę. Bowiem, jak mówią artyści:  „Zawsze, kiedy 
sam, nie mając wiele, potrafisz dzielić się z innymi  
i obdarzasz ich radością - jest Boże Narodzenie G” 

 
Anna Rogala-Goj,  

opiekun zespołu teatralnego Bez-Miary  
  

GIMNAZJADA 2009 
ZAKOŃCZONA 
 

Gimnazjada czyli Mistrzostwa Gimnazjów  
o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu 
Tarnogórskiego dobiegła końca. Od stycznia do 
grudnia 2009 roku 18 gimnazjów z terenu powiatu 
tarnogórskiego zmagało się w 7 dyscyplinach 
sportowych: szachach, pływaniu, biegach 
przełajowych, tenisie stołowym, siatkówce plażowej, 
piłce nożnej halowej oraz siatkówce. W zawodach 
udział wzięło ponad 1000 uczniów z 18 szkół 
reprezentujących 3 miasta i 5 gmin. 
 

W klasyfikacji generalnej można było uzyskać 
maksymalnie 500 punktów. Największą ilość punktów 
– 432 -uzyskało Gimnazjum Sportowe nr 2  
z Tarnowskich Gór. Gimnazjum w Brynku zdobyło 
łącznie 368 punktów co daje 6 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 
 

Wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź 
zapowiada, że planowana jest II edycja Gimnazjady. 
– Uważam, że najważniejsze w Gimnazjadzie było to, 
że udało się zmobilizować młodych ludzi do sportu. 
Największym sukcesem jest fakt, że w zmaganiach 
sportowych udział wzięło ponad 1000 uczniów – 
mówi Wójt. 
 

e – TWINNING- CO NOWEGO? 
 

Gminne Przedszkole w Tworogu przez cały rok 
brało udział w projekcie eTwinning pod hasłem "The 
magic of colors/the colors of the friendship", w którym 
prezentowano plastyczne prace dzieci, prezentacje 
placówki oraz naszej Małej Ojczyzny i związane z nią 
tradycje, zwyczaje obejmujące cztery pory roku.  

 
Nasz projekt prowadziła nauczycielka  

z przedszkola w Bułgarii Pavlinka Disanka, która 
zaplanowała wszystkie działania związane z tematem 
tego projektu. Nasze prace były prezentowane na 
TWINBLOGU oraz TWINSSPACE.  



 15 

 

- Miesiąc temu nasza szkoła podjęła decyzję  
o wirtualnej adopcji psa ze schroniska "Cichy kat"  
w Tarnowskich Górach. Dzięki naszej akcji nasz pies 
- Boni - znalazł dom i wraz z nowym właścicielem 
wyjechał do Wrocławia. Przed wyjazdem jednak 
odwiedził naszą szkołę. Samorząd Szkolny 
porozumiał się już ze schroniskiem  
i zaadoptowaliśmy nowego podopiecznego. Tym 
razem jest to młody pies - mastiff tybetański - Misza. 
Będziemy dalej wspierać wyżywienie i pobyt  
w schronisku naszego psa, mamy jednak nadzieję, 
że podobnie jak Boni znajdzie on nowy dom. W tym 
miejscu Samorząd Szkolny zwraca się z gorącą 
prośbą do mieszkańców naszej Gminy o częste 
odwiedzanie schroniska "Cichy kąt", ponieważ 
jeszcze wiele bezdomnych psów czeka na 
przygarnięcie. 
 
- 22 stycznia 2010 r. obchodziliśmy w naszej szkole 
uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Nie obyło się bez 
wzruszeń, gdyż każda z klas młodszych 
przygotowała dla licznie przybyłych na uroczystość 
babć i dziadków wystąpienia słowno - muzyczne.  
W czasie akademii uczniowie czytali także wiersze 
specjalnie napisane na tę okazję przez uczniów klas 
starszych. Prezentujemy pracę wyróżnioną  
w szkolnym konkursie poetyckim ogłoszonym przy tej 
okazji: 
 
"Dziękuję Ci..." 
 
Z okazji dnia babci 
Chcę jej podarować parę kapci 
Oraz złożyć życzenia: 
 
Wszystkich marzeń spełnienia, 
Żeby ciśnienie było w normie, 
A ona sama w dobrej formie, 
By smutna nie była, 
Aby się nigdy nie nudziła, 
Żeby prezydent przestał gadać te bzdury 
I dał jej w końcu więcej emerytury. 
 
Ale przede wszystkim chcę podziękować mojej 
babci 
Za to że grała ze mną w "koci-łapci", 
Wiązała na kokardkę buty, 
Nauczyła wierszyka "Idzie luty", 
Robiła mi podwieczorki, 
Znosiła moje humorki, 
Prowadziła za rękę do przedszkola, 
Opiekowała się mną, gdy byłam chora. 
Ważna była dla nas każda chwilka. 
I tak było przez lat kilka. 
 
A teraz? Teraz robi ze mną ciasto, 
Opowiada jak kiedyś ugniatano masło, 
Rozwiązuje ze mną krzyżówki i szarady, 
Gra w karty oraz warcaby, 
Uczy mnie haftować poduszki, 
Robić rybne paluszki, 
Jak coś jej mówię ona zawsze mnie słucha  
I bardzo często głęboko się wzrusza. 
 

Projekt został przedstawiony komisji eTwinningu  
i otrzymał dwie znaczące nagrody i wyróżnienia - 
KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI  oraz 
EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI. W dowód 
uznania i zaangażowania otrzymałam LIST 
GRATULACYJNY i nagrody: kalendarz eTwinning, 
plecak, pendrive, paletę farb, kredek, mazaków do 
malowania. Projekt został zgłoszony do 
EUROPEJSKIEGO KONKURSU eTwinning 2009, a 
jego ogłoszenia wyników nastąpi w Sewilli w Hiszpani 
w dniach 5-7.02.2010r. Nasze zaangażowanie we 
współpracę z europejskimi szkołami i przedszkolami 
dało możliwości poznania tradycji i zwyczajów innych 
krajów. Przedszkole zostało wypromowane w krajach 
UNII EUROPEJSKIEJ przez co zdobyliśmy wielu 
nowych przyjaciół. Czekamy na ogłoszenie wyników  
i cieszymy się, że tak wysoko doszliśmy w naszych 
działaniach.  

koordynator projektu Teresa Adamczyk 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
- Szkolny Teatrzyk Lalek "Pacynka", prowadzony 
przez Hannę Pawełczyk i Brygidę Samol, odnosi 
kolejne sukcesy. Zdobył I miejsce na XIII 
Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk 
Bożonarodzeniowych "Radlińskie Betlejki" w Radlinie 
(6-8.01.2010), I miejsce na VII Międzygminnym 
Przeglądzie Jasełek w Wielowsi. 31.01.2010 r. 
otrzymał I miejsce w kategorii Szkół Podstawowych -
"Złotą maskę" na XI Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Szopkowych w Pyskowicach 
 
- Nasi uczniowie: Mateusz Krain z klasy VI i Dagmara 
Gluch z klasy V zostali finalistami rejonowego 
Konkursu Interdyscyplinarnego i tym samym 
zakwalifikowali się do III - wojewódzkiego etapu 
konkursu, który odbędzie się 5.03.2010 r., w czasie 
którego walczyć bedą o tytuł laureata. 
 
- Uczniowie klasy III przygotowani przez Katarzynę 
Mika zdobyli I miejsce w Konkursie Tańca 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 im. 
Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach. 
W tym samym konkursie, w kategorii klas VI - IV 
miejsce otrzymały uczennice klasy VI naszej szkoły, 
przygotowane przez Danutę Pichura. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Ostatniego dnia został nam tylko język niemiecki 
- co niektórym nie za bardzo się podobało, ponieważ, 
niestety, nie mogliśmy sobie wybrać języka, z którego 
będziemy zdawać egzamin. Niektórzy zniecierpliwieni 
wychodzili bardzo szybko, po czym żałowali, że 
czegoś nie poprawili. 
 

Myślę, że do egzaminów byliśmy bardzo dobrze 
przygotowani i większość zadań nas nie zaskoczyła. 

 
Anna Wallach, kl. III b 
Gimnazjum w Brynku 

 

ODPADY SELEKTYWNE 
 

W trosce o środowisko naturalne oraz wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ZUK Tworóg 
sp. z o.o. wprowadził na terenie Gminy Tworóg 
system zbiórki selektywnej odpadów. Segregacja 
odpadów następuje bezpośrednio w gospodarstwach 
domowych, poprzez wydzielenie ze strumienia 
odpadów komunalnych: opakowań szklanych,  
z tworzyw sztucznych oraz papieru. Równocześnie 
prowadzona jest akcja zbiórki baterii. 
 
Specjalne pojemniki są rozmieszczone w: 

- siedzibie ZUK Tworóg sp. z o.o. (Kasa); 
- punktach handlowych i placówkach 

oświatowych t.j.: szkoły, przedszkola itp.; 
- innych oznakowanych punktach. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 

TERMINY ZBIÓREK ODPADÓW GROMADZONYCH 
SELEKTYWNIE – 2010 rok 

                          
SOŁECTWO                                    
 
 
MIESIĄC 

Tworóg 
Nowa 
Wieś, 
Koty, 
Wesoła 
Krupski 
Młyn, 
Potępa, 
Żyłka 

Boruszowice, 
Hanusek, 
Mikołeska 

Brynek, 
Połomia, 
Wojska, 
Świniowice 

Styczeń 8 15 22 28 

Luty 5 12 19 25 

Marzec 5 12 19 25 

Kwiecień 2 16 23 29 

Maj 14 21 27 28 

Czerwiec 2 11 18 25 

Lipiec 9 16 23 29 

Sierpień 6 13 20 26 

Wrzesień 10 17 24 30 

Październik 8 15 22 28 

Listopad 19 25 26 30 

Grudzień 10 17 30 31 

 

 

Gdy jestem smutna zawsze sprawi, 
Że mi nastrój poprawi. 
 
Za to wszystko, babciu dziękuję tobie 
I proszę - bądź zawsze przy mnie, w każdej dobie. 
 

Wiersz: Dagmara Gluch klasa V 
 

Tekst: Hanna Pawełczyk 
 

CZAS PRÓBY 
 

W dniach 13,14,15 stycznia 2010 roku klasy 
trzecie Gimnazjum w Brynku przystąpiły do próbnego 
egzaminu gimnazjalnego, który przygotowało 
wydawnictwo „Operon” oraz „Gazeta Wyborcza”.  
W całej Polsce egzamin ten pisało ok. 300 000 
uczniów z 70 % szkół gimnazjalnych. Testy były 
wzorowane na tych, które przygotowuje co roku 
Centralna Komisja Egzaminacyjna.  
 

W naszej szkole egzamin przebiegał według 
wszelkich rygorów obowiązujących podczas 
właściwego egzaminu. Część humanistyczną  
i matematyczno-przyrodniczą pisaliśmy na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych, a język 
niemiecki w kilkunastoosobowych grupach  
w pracowniach szkolnych. Przed egzaminem pani 
wicedyrektor przeprowadziła szkolenie dla 
trzecioklasistów, podczas którego bardzo dokładnie 
omówiła przebieg i zasady obowiązujące podczas 
egzaminu.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Każdemu chyba towarzyszył spory stres, ale nie 
każdy chciał, żeby było to po nim widać. Uczniowie 
usiedli przy swoich stolikach i mogli pokazać, ile 
nauczyli się w ciągu 3 lat nauki w naszym 
gimnazjum. 13 stycznia odbyła się część 
humanistyczna. Jak większość uczniów twierdzi, była 
łatwiejsza od pozostałych. Dobrą wiadomością było 
to, że w teście nie było zadań z historii. W takiej 
nerwowej atmosferze daty szybko uciekają... 14 
stycznia stres znacznie się powiększył, bo przyszedł 
czas na część matematyczno - przyrodniczą, a jak 
wiadomo obejmuje ona zakres wiedzy z matematyki, 
biologii, chemii, geografii i fizyki. 


