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Poniedziałek, 14 marca 2011 
Nr 37, 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 

  

Drogie Panie, jesteście wspaniałe! Babiniec 2011 
 

STR. 8 

Pod lupą 

Z historii Gminy – plebiscyt  
z 1921 r. 

 
STR. 6 

 
 

TWG Prawnik 

Fakty i mity na temat 
zameldowania. 
 

STR. 5 
 
 

Na bieżąco 

Marszałek Województwa 
Śląskiego Adam Matusiewicz 
odwiedził Boruszowice. 

STR. 16 
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Zachęcamy do zapoznania się  
z informacjami, które przygotowaliśmy dla Was 
już po raz 37.  
 

Wśród wielu artykułów znajdziecie 
praktyczne porady dotyczące zdrowia, żywienia 
jak również zagadnień z dziedziny prawa. 
Miłośnikom historii polecamy artykuł historyka 
Andrzeja Kniejskiego na temat plebiscytu na 
Górnym Śląsku. Ponadto przedstawiamy 
historię życia kolejnego śląskiego noblisty 
Georga Dehmelta. Jak zwykle relacjonujemy 
wydarzenia kulturalne i społeczne, które miały 
miejsce w ostatnim miesiącu w gminie. 

 
W redakcyjnych szeregach pragniemy 

powitać nowego redaktora terenowego – Ewę 
Jaruszowic oraz Martę Kobędza-Krain, która  
będzie czuwać nad poprawnością tekstów. 

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZ JJJ...J..JJJJJJJ.JJJ..s.3 
 
SESJAJJJ..JJJJ..JJJJJJJ.JJJ..s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Sesja nadzwyczajna 
 
PRAWNIKJJJ..JJJJJJJJJJ.JJJ..s.5 
- Zameldowanie 
 
POD LUPĄJJJ..JJJJJJ..JJJ.JJJ..s.6 
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- Nobliści śląscy, cz. XII 
- Babiniec 2011 
- Pokonkursowe reminiscencje, czyli nagrody za 
recytacje 
- Rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny 
- Spotkanie ze sztuką 
- Karnawałowa maskarada 
- Gastronomik zaprasza 
- TWG Kobieta 
 
NA BIEŻĄCOJJJJJJJJJJ...JJJ......s.14 
- Rzuć palenie – walcz z rakiem płuc 
- Walentynkowe szczęściary 
- Chleb tradycyjny z piekarń Gminnej Spółdzielni 
- Gimnazjum na podium 
- Wizyta Marszałka 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – Redaktor terenowy 
Marta Kobędza-Krain - Korekta 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 
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Gościnnie 
Andrzej Kniejski, Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk, Anna Rogala-Goj, Elżbieta Zawartka 
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Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 
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TextPartner 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

KLUB RADNYCH INFORMUJE 
 

Klub Radnych „”Klub Przyjazny samorząd”, 
którego członkami są: Danuta Elwart, Irena Jonecko, 
Jan Sobania, Eugeniusz Świerzy, Janusz Grzesiek 
przekazują mieszkańcom następujące informacje: 
 

W dniu 24 stycznia 2011 na sesji Rady Gminy 
zwróciliśmy się do Wójta Gmin Tworóg i pozostałych 
radnych z wnioskami o: 
• podjęcie wszelkich możliwych starań dążących 

do utrzymania na dotychczasowych zasadach 
Przedszkola w Połomii. 4 spośród 5 radnych 
należących do Klubu jest przeciwnych likwidacji 
oddziału przedszkolnego w Połomii. 

• Zabezpieczenie środków finansowych  
w budżecie gminy na rok 2011 w wysokości 
35.000,00zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Gabinetu 
Rehabilitacji Medycznej przy SP ZOZ  
w Tworogu. Współfinansowanie na 
dotychczasowych zasadach w/w Gabinetu  
z Budżetu Gminy (około 50%) i przez SP ZOZ 
Tworóg (około 50%) jest konieczne do 
utrzymania na dotychczasowym poziomie 
świadczonych usług z zakresu rehabilitacji. 

 
Na sesji poinformowano o wysłaniu na wniosek 

mieszkańców Gminy Tworóg i radnych z „Klubu 
Przyjazny samorząd” pism z prośbą o interwencję do: 

-   Zarządu Dróg Powiatowych 
- Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach. 
 

Informujemy również wszystkich mieszkańców 
Gminy Tworóg, że jednym z punktów Regulaminu 
Klubu jest podejmowanie zgłaszanych przez 
mieszkańców problemów – zapraszamy 
mieszkańców do współpracy. 
 

Przewodnicząca Klubu Radnych  
„Klub Przyjazny Samorząd” 

lek.medycyny Danuta Elwart 

 

KONKURS NA KARTKĘ 
WIELKANOCNĄ 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaprasza 
do udziału w konkursie na kartkę wielkanocną. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół 
podstawowych i przedszkoli naszej Gminy. Prace 
oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 
I –przedszkolaki, II – klasy I  - III, III – klasy IV- VI. 
 

Każdy uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę  
(1 kartkę) wykonaną dowolną techniką z dołączoną 
zaklejoną kopertą, w której znajdować się będzie 
imię, nazwisko, wiek autora i nazwa szkoły. 
 
TERMIN  

Prace na konkurs należy składać do dnia 
06.04.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publiczne  
w Tworogu oraz w Filiach w Boruszowicach i Wojsce. 
 
OCENA PRAC 

Komisja konkursowa powołana przez 
organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody 
w każdej kategorii wiekowej. Ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród nastąpi 14.04.2011 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu. 
 

MAMMOBUS W TWOROGU 
 

W dniach 1 oraz 4 i 5 kwietnia br przy Urzędzie 
Gminy w Tworogu (ul. Zamkowa 16), Centrum 
Onkologii w Gliwicach wraz z Urzędem Gminy 
Tworóg organizuje akcję bezpłatnych badań 
mammograficznych. Badania będą 
przeprowadzane w nowoczesnym mammobusie  
z cyfrowym aparatem, w: 
• piątek (tj. 1 kwietnia br.) w godzinach od  12.00 

do 17.00.  
• poniedziałek i wtorek (tj. 4 i 5 kwietnia br.)  

w godzinach od 9.00 do 14.00. 
 

Z darmowej profilaktyki mogą skorzystać kobiety 
w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wykonywanych badań 
mammograficznych. Wymaganym dokumentem jest 
dowód tożsamości z numerem PESEL, karta 
chipowa. Jeśli posiadasz zdjęcie z poprzedniej 
mammografii, prosimy o zabranie go ze sobą. 
 

Przyjeżdżamy dla Ciebie do Tworoga! 
Serdecznie zapraszamy! 
 

UWAGA! RUSZA WIOSENNY 
KURS! 
 

Do Wielkanocy zostało jeszcze trochę czasu. W 
związku z tym, zapraszamy na wiosenny kurs 
zdobienia pisanek. Uczestnicy będą mogli wybrać 2 
metody dekoratorskie: 
- ozdabianie naturalnej gęsiej wydmuszki metodą 
decoupage 
- zdobienie styropianowego jaja metoda filcowania na 
sucho. 

Kurs odbędzie się w dniach 26 marca i 2 
kwietnia. Cena 25zł. Zapisy w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Tel. 32 285 74 92 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z VI 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 21 lutego 2011r: 
- podjęto uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkoli publicznych. Rodzice będą 
płacić za opiekę w wymiarze przekraczającym  
5 godzin dziennie. Opłata za każdą kolejną godzinę 
będzie wynosić 1zł. (uchwała nr VI/26/11). 
- przyjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji klas 
integracyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Wojsce. Od września w Zakładzie Leczniczo – 
Wychowawczym w Wojsce będzie prowadzona 
szkoła dla jego wychowanków. Chłopcy z Zakładu 
nie będą już uczniami SP w Wojsce, nie będzie więc 
potrzeby prowadzenia klas integracyjnych. (uchwała 
nr VI/27/11). 
- Powołano nową Radę Społeczną Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu. 
Jej przewodniczącym został Zastępca Wójta Gminy, 
Teodor Dramski. Przedstawicielem wojewody  
w Radzie będzie Ewa Pawełczyk. Członkami Rady 
Społecznej zostali radni: Urszula Zawiślok, Zofia 
Rozbicka oraz Klaudiusz Wieder. (uchwała  
nr VI/32/11).  
 

SESJA NADZWYCZAJNA 
 

28 lutego w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy 
odbyła się sesja nadzwyczajna, której głównym 
tematem było podjęcie uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji II oddziału Przedszkolnego  
w Połomii z przeniesieniem do Gminnego 
Przedszkola w Wojsce. 
 

Sprawa oddziału przedszkolnego w Połomii w 
ostatnich miesiącach budziła sporo emocji. Sanepid 
wydał decyzję pozwalającą na funkcjonowanie 
placówki jedynie do końca roku. Propozycja 
przeniesienia oddziału do wyremontowanego 
Przedszkola w Wojsce nie spodobała się rodzicom 
dzieci z Połomii. Pozostawienie Przedszkola  
w obecnym stanie również nie wchodziło w grę, gdyż 
Sanepid narzucił rygorystyczne wytyczne, których 
realizacja jest jedyną szansą na otrzymanie 
pozwolenia na dalsze prowadzenie placówki. 
Tymczasem w budżecie na 2011 rok nie znalazły się 
pieniądze na konieczne remonty. 

 
Podczas zorganizowanych spotkań i obrad 

Komisji ds. Społecznych rodzice, a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowa Wsi 
Połomia wraz z radnymi i Wójtem próbowali znaleźć 
rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby wszystkie 
strony. Padło wiele pomysłów między innymi 
stworzenie przedszkola społecznego przez 
 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi. Jednak aby cokolwiek 
w budynku stworzyć, niezbędne są remonty, na które 
obecnie gminy nie stać.  
 

Zarówno Wójt jak i mieszkańcy Połomii 
dostrzegają przysłowiowe „światełko w tunelu”  
w postaci podpisanej przez Prezydenta RP Ustawy  
o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. Pojawiła 
się nadzieja, że w ramach programu „Maluch” uda 
się pozyskać pieniądze na remont budynku, w którym 
mógłby powstać Klub Dziecięcy. Jest to jednak 
sprawa przyszłości, tymczasem przed władzą gminy 
stanął problem związany ze złą kondycją budynku, 
na funkcjonowanie którego gmina ma pozwolenie 
jedynie do końca bieżącego roku. - Na dzień 
dzisiejszy podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji oddziału przedszkolnego w Połomii jest 
konieczne, gdyż nie jesteśmy w stanie wykonać do 
końca roku wszystkich zaleceń. Samo stworzenie 
projektu potrwa kilka miesięcy, następnie trzeba 
ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Cała 
procedura zamknęłaby się pod koniec roku. 
Inspektorat Sanitarny wymaga, by w tym terminie 
remonty były już ukończone, co jest fizycznie 
niemożliwe – Mówi Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Radni w głosowaniu 9 głosów „za”, 4 głosy 
„przeciw” oraz jeden „wstrzymujący się” na sesji 
nadzwyczajnej podjęli stosowną uchwałę. Jak jednak 
podkreśliła Przewodnicząca Rady Gminy, Maria 
Łukoszek, to uchwała o zamiarze likwidacji, a nie 
samej likwidacji. Ewentualną uchwałę zamykającą 
oddział przedszkola w Połomii i przenoszącą go do 
Przedszkola w Wojsce, radni będą musieli podjąć do 
końca kwietnia. Maria Łukoszek wyraziła nadzieję, że 
do tego czasu może uda się znaleźć inne 
rozwiązanie. 
 

7 marca Wójt wraz z przedstawicielami 
mieszkańców Połomii udadzą się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, by 
złożyć pismo w sprawie przedłużenia terminu 
wykonania zarządzeń Sanepidu. Delegacja zwróci 
się z prośbą o przedłużenie zezwolenia na 
funkcjonowanie przedszkola, gdyż ze względów 
proceduralnych jak i finansowych nie jest możliwe 
spełnienie wszystkich narzuconych wymogów do 
końca tego roku. Jednocześnie w piśmie Wójt 
zapowiada, że gmina chce przystąpić do 
kompleksowego remontu budynku łącznie ze 
wszystkimi instalacjami.  Problem oddziału 
przedszkolnego w Połomii na pewno trafi jeszcze na 
obrady Rady Gminy. Nie wiadomo tylko nad jaką 
uchwałą radni będą debatować, czy dotyczącą 
ostatecznej likwidacji połomskiego oddziału, czy 
uchylającą decyzję podjętą na lutowej sesji 
nadzwyczajnej. 

(stan na dzień 4 marca 2011) 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

ZAMELDOWANIE 
 

W praktyce często spotyka się błędne 
rozumienie tytułowej instytucji. Duża część naszego 
społeczeństwa uważa, że fakt zameldowania  
w danym miejscu przesądza o uprawnieniu do 
zamieszkiwania w danym lokalu czy domu. Możliwe, 
że jest to spowodowane przekonaniami zbudowanym 
jeszcze podczas obowiązywania starego ustroju, 
kiedy to przepisy publicznoprawne miały większe 
znaczenie od uprawnień wynikających z prawa 
cywilnego.  
 

Obecnie to z reguły przepisy prawa cywilnego 
rozstrzygają o uprawnieniu lub jego braku do 
przebywania w danym miejscu. Prawo własności, 
prawo najmu, prawo użyczenia - to z nich wynikają 
uprawnienia właściciela, najemcy, użytkownika do 
zamieszkiwania. Oczywiście wyliczenie nie jest 
wyczerpujące, ale nie to jest przedmiotem 
niniejszego artykułu. 
 

Zameldowanie jest jedynie stwierdzeniem faktu 
przebywania osoby w danym miejscu. Nie jest 
uzależnione od posiadania jakiegokolwiek tytułu 
prawnego do lokalu. Ma na celu wyłącznie 
odzwierciedlenie w urzędowej ewidencji faktycznego 
pobytu danej osoby. Takie rozumienie omawianej 
instytucji jest powszechne w judykaturze sądów 
administracyjnych i wynika z rozstrzygnięcia 
Trybunału Konstytucyjnego z 2002 r. Wówczas to 
Trybunał rozwiał dotychczas istniejące wątpliwości co 
do charakteru zameldowania. W wyniku tego 
orzeczenia ustawodawca uchylił przepis, który 
uzależniał dokonanie zameldowania od zgody 
właściciela, czy innej osoby mającej uprawnienie do 
dysponowania lokalem.   

 
Zameldowanie z reguły jest tzw. czynnością 

materialno - techniczną i polega na 
zaewidencjonowaniu stanu zgłoszonego przez daną 
osobę. Proces ten przebiega w ten sposób, że osoba 
chcąca się zameldować zgłasza fakt przebywania 
pod wskazanym adresem na formularzu stosowanym 
przez konkretny organ (wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta), a organ dokonuje wpisu do 
ewidencji. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub 
czasowy, trwający ponad 3 miesiące należy 
przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu danej 
osoby, dokonane przez właściciela lub inny podmiot 
dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz, do 
wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do 
lokalu tego podmiotu. Dokument potwierdzający tytuł 
prawny do zwykle odpis z księgi wieczystej. 

 
W wyjątkowych przypadkach zameldowanie  

poprzedza przeprowadzenie przez organ 
 

ewidencyjny postępowania administracyjnego, 
zakończonego decyzją administracyjną. 

 
Najczęściej konieczność przeprowadzenia 

postępowania w sprawie zameldowania występuje, 
gdy brak jest potwierdzenia pobytu lokatora przez 
osobę dysponującą domem czy lokalem. 
Potwierdzenie pobytu przez prawnego właściciela nie 
zawsze jest konieczne w postępowaniu 
meldunkowym. Jeśli w formularzu zabraknie podpisu 
właściciela lokalu czy też innego podmiotu 
dysponującego tytułem prawnym do lokalu, organ 
ewidencyjny przeprowadzi „dochodzenie”, podczas 
którego dokona sprawdzenia prawdziwości 
zgłoszonych danych. Jeżeli organ stwierdzi 
zamieszkiwanie osoby w danym miejscu, wyda 
stosowną decyzję o zameldowaniu. Zwykle wydanie 
decyzji poprzedza wizja w danym lokalu, 
sprawdzenie czy znajdują się w nim rzeczy osobiste 
osoby zgłoszonej do zameldowania, wypytanie osób 
zamieszkujących w nieruchomości, sąsiadów.  
 

W naszym porządku prawnym istnieje tzw. 
obowiązek meldunkowy. Oznacza on, że osoba 
przebywająca w danym miejscu, w zależności od 
swojego zamiaru, ma obowiązek zameldować się na 
pobyt czasowy lub stały. Pobytem stałym jest 
zamieszkanie w określonej miejscowości pod 
oznaczonym adresem z zamiarem stałego 
przebywania, a pobytem czasowym przebywanie bez 
zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego pod innym 
adresem. Uznaje się, że pobytem stałym jest 
przebywanie w danej miejscowości dłużej niż 3 
miesiące, chyba, że okoliczności wskazują na to, iż 
pobyt nie utracił charakteru pobytu czasowego (np. 
pobyt w celu kształcenia się).  
 

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest 
wykroczeniem. Grozi za to kara grzywny. Coraz 
częstsze są jednak głosy, iż przepisy o obowiązku 
meldunkowym są przeżytkiem. Pojawiają się też 
propozycje zmian ustawodawczych w tym zakresie. 
Aktualnie jednak obowiązują przepisy, z których 
wynika, że osoba, która przebywa w określonej 
miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 
trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt 
stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej 
doby, licząc od dnia przybycia. Wspomnieć trzeba, 
że omawiane przepisy zmienią się w bieżącym roku, 
jednak obowiązek meldunkowy pozostanie, zmieni 
się tylko termin (30 dni) na dokonanie zameldowania. 
Plany ustawodawcze i zniesienie tego obowiązku są 
odkładane w czasie.  
  

   adwokat Łukasz Frączek 
www.kancelaria-fraczek.pl 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

GŁOSOWALI ZA POLSKĄ,  
A GRANICA „POSZŁA” TAM 
GDZIE WYTYCZYŁA RADA 
AMBASADORÓW 
 

20 marca 2011 r. mija 90-ta rocznica plebiscytu 
na Górnym Śląsku, który miał m. in. rozstrzygnąć, 
gdzie chcą żyć i mieszkać Górnoślązacy. Niestety jak 
to zwykle bywa w wielkiej polityce, opowiedzenie się 
za Polską lub za Niemcami wcale nie oznaczało, iż 
dana miejscowość (miasto, miasteczko, wieś) 
znajdzie się tam, gdzie życzyliby sobie ich 
mieszkańcy. 
 
..., ale może od początku i w miarę możliwości 
pokrótce. 

11 listopada 1918 r. kończy się I wojna światowa 
oraz powstaje po 123 latach zaborów niepodległe 
państwo polskie. Jak wiadomo Niemcy, jako państwo 
pokonane, „czekało” na warunki pokojowe, które 
znamy z historii jako traktat wersalski. Były one 
zdaniem obywateli niemieckich bardzo surowe: 
niemal likwidacja armii, „astronomiczne” 
odszkodowania (reparacje wojenne) na rzecz ententy 
(gł. Francji) i oczywiście straty terytorialne tj. oddanie 
Francji Alzacji i Lotaryngii oraz przyznanie Polsce 
większości terytoriów „zaboru pruskiego”- 
Wielkopolski, Ziemi Chełmińskiej, Pomorza 
Gdańskiego (bez Gdańska). 

 

przewodniczył Jules Cambon (tzw. Komisja 
Cambona). Komisja ta uznała w dużej mierze 
żądania Polaków, m. in. przewidywała przekazanie 
Polsce całego Górnego Śląska. 
 

Niestety już 19 marca 1919 r. premier brytyjski 
George David Lloyd ostro zaatakował polskie 
postulaty jako niesprawiedliwe. Przede wszystkim 
przeciwny był przyłączeniu do Polski Gdańska. Ktoś 
mógłby zapytać: czy gdyby nie on, to Górny Śląsk 
należałby w całości do Polski...? Odpowiedź byłaby 
raczej twierdząca.  
 

28 czerwca 1919 r. podpisano w Wersalu traktat 
pokojowy. 16 lipca Niemcy ostatecznie ratyfikowały 
warunki traktatu zwanego traktatem wersalskim. 
Sejm polski ratyfikował go 31 lipca 1919 r.,  
a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920. Na 
jego mocy na Górnym Śląsku zapowiedziano 
plebiscyt. 
 

A co z Górnym Śląskiem?! 
Wcześniej historia Górnego Śląska była 

skomplikowana i tym razem nie było inaczej. Polska 
delegacja na obradach w wersalu z Romanem 
Dmowskim na czele zakładała włączenie do kraju 
części ziem na zachodzie, które przed 1772 r. nie 
należały do Polski, ale zamieszkiwały je duże 
skupiska polskiej ludności. W zamian miała nastąpić 
rezygnacja z części Kresów Wschodnich. 
 

Postulatami tymi zajęła się utworzona 18 
stycznia 1919 r. Komisja do Spraw Polskich, której 
 

 

Plebiscyt – zapytajmy się mieszkańców Górnego 
Śląska, gdzie chcą mieszkać i sprawa wydaje się 
prosta..., otóż nie! 

Niemcy z wiadomych przyczyn robiły wszystko, 
aby wyniki plebiscytu były dla nich jak najbardziej 
korzystne, nie wykluczając terroru wobec 
zwolenników przyłączenia do Polski. Niewątpliwie 
strona niemiecka była także w korzystniejszej 
sytuacji niż strona polska. Po pierwsze istniało tu 
państwo niemieckie, w którym działała niemiecka 
policja, administracja, a pracodawcy to w głównej 
mierze także Niemcy, no i oczywiście zaczęły działać 
organizacje paramilitarne np. Grenzschutz. 
Propolsko nastawieni Górnoślązacy zaczęli również 
się organizować nie tylko politycznie, ale i militarnie.  
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I powstanie śląskie 16/17 sierpnia 1919 r. nie 
miało szans i zakończyło się klęską. 19/20 sierpnia 
1920 wybucha II powstanie śląskie, które dzięki 
lepszej organizacji można uznać za sukces strony 
polskiej - likwidacja Sicherheitspolizei i utworzenie 
polsko – niemieckiej Policji Plebiscytowej 
Abstimmungspolizei. Powyższe akcje militarne były 
odpowiedzią na szeroko pojęty „terror niemiecki”. 
Sytuacja była stale bardzo napięta, a wojska 
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej 
na Górnym Śląsku (francuskie, włoskie i brytyjskie) 
nie były w stanie jej załagodzić. 
 

Wpadka dyplomacji polskiej – „emigranci” 
Na wniosek strony polskiej do głosowania byli 

dopuszczeni tzw. emigranci, czyli osoby, które 
urodziły się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale już 
go nie zamieszkują. Pomysłodawcą tego wniosku był 
prof. Eugeniusz Romer, który liczył na głosy polskich 
emigrantów z Zagłebia Ruhry(„ale się przeliczył”). 
Kiedy chciano się wycofać z tego pomysłu, było już 
„po ptokach”. Głosy emigrantów miały niebagatelny 
wpływ na losy Górnego Śląska, w szczególności jego 
podziału. W zdecydowanej większości opowiedzieli 
się oni za Niemcami. Do udziału w głosowaniu 
uprawnionych było 1 220 524 osób. Wśród 
głosujących 19,3% stanowili tzw. emigranci 
górnośląscy. 
 

Plebiscyt został przeprowadzony 20 marca 1921 
r., a w głosowaniu uczestniczyło 97,5% 
uprawnionych. Obecnie w demokratycznej Polsce  
o takiej frekwencji możemy sobie w tylko pomarzyć. 
Mieszkańcom Górnego Śląska nie był obojętny ich 
los. 
 
Wyniki a podział, czyli co ma piernik (plebiscyt) do 
wiatraka (podziału) 
Po podliczeniu głosów w sposób globalny za Polską 
opowiedziało się 40,4%, a za Niemcami 59,5%. Obie 
strony ogłosiły sukces. Wedle wcześniejszych 
postanowień wyniki miały być obliczane gminami, co 
było korzystniejsze dla strony polskiej. Plany podziału 
Górnego Śląska przedstawione przez Komisję 
Międzysojuszniczą były dla Polski bardzo 
 

niekorzystne. Z tego powodu wybuchło 2/3 maja 
1921 r. III powstanie śląskie, które po dramatycznych 
walkach przyczyniło się do korzystniejszego dla 
państwa polskiego rozwiązania.  
 

Choć Polska otrzymała tylko 29% terytorium 
plebiscytowego, to znajdowało się tam większość 
kopalń i hut. Co ciekawe w pewnym uproszczeniu 
można powiedzieć, że Polska dostała „miasta 
niemieckie” z przemysłem, a Niemcy „polskie wsie”  
z rolnictwem. Zatem nasuwa się pytanie, po co ten 
plebiscyt, skoro ostatecznie okazało się, że ponad 
głowami mieszkańców wytyczono granicę, która  
w większości przypadków nie pokrywała się  
z oczekiwaniami Górnoślązaków. Poza tym 
głosowanie to nie tylko sztucznie i trwale podzieliło 
Górny Śląsk wg kryteriów polityczno - 
gospodarczych, ale także rodziny śląskie. Podobna 
sytuacja miała miejsce w miejscowościach leżących 
w gminie Tworóg. Mieszkańcy optowali bardziej za 
Polską, a granica „poszła” tam gdzie wytyczyła Rada 
Ambasadorów. W obrębie gminy Tworóg tylko 
Boruszowice i Mikołeska znalazły się w Polsce, 
pozostałe w Niemczech. 

 
Miejscowości gminy Tworóg – wyniki głosowania 
20 III 1921 r 
Hanusek: 186 - Polska, 46 - Niemcy, (w tym 20 
emigrantów) 
Nowa Wieś Tworoska: 145 – Polska, 6- Niemcy, (w 
tym 5 emigrantów) 
Wojska: 199 - Polska, 76 - Niemcy, (w tym 38 
emigrantów) 
Świniowice: 173 - Polska, 62 - Niemcy, (w tym 12 
emigrantów) 
Połomia: 242 - Polska, 29 - Niemcy, (w tym 14 
emigrantów) 
Koty: 209 - Polska, 60 - Niemcy, (w tym 20 
emigrantów) 
Boruszowice: 226 - Polska, 55 – Niemcy, (w tym 5 
emigrantów) 
Mikołeska: 74 - Polska, 23 - Niemcy, (w tym 1 
emigrant) 
Tworóg: 396 – Polska, 439 - Niemcy, (w tym 160 
emigrantów) 
Brynek: 149 - Polska, 152 - Niemcy, (w tym 58 
emigrantów) 

 
Wojska, mgr Andrzej Kniejski 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. XII 
 

Tym razem na łamach naszego miesięcznika 
przybliżamy pokrótce sylwetkę wybitnego fizyka, 
Hansa Georga Dehmelta. Naukowiec rozwinął 
konstrukcję pułapek jonowych i wykorzystał je 
m.in. do wyizolowania pojedynczego elektronu. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych za swoją pracę 
został wyróżniony Nagrodą Nobla.  

 

amerykańskiej niewoli. Po odzyskaniu wolności w 1946 
r. kontynuował naukę na Uniwersytecie w Getyndze. 
Dwa lata później ukończył studia, a po kolejnych dwóch 
obronił tytuł doktora. Od 1952 r. rozpoczyna się nowy  
i bardzo ważny dla naukowej kariery rozdział życia. 
Fizyk przenosi się na Uniwersytet w Seattle gdzie jako 
profesor pozostał do emerytury w 2002 r. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1989 r. za skonstruowanie wspólnie  
z Wolfgangiem Paulem, pułapek jonowych.  
A jaki jest na co dzień? - Moja żona Diana Dundore jest 
praktykującym lekarzem. Mam dorosłego syna  
z pierwszego małżeństwa z Irmgard Lassow, która 
zmarła. Regularnie ćwiczę jogę, biegam, uwielbiam 
turystykę górską, dobrą lekturę, słuchać muzyki 
klasycznej i oglądać balet – pisze w swojej 
autobiografii.  
 

W ramach ciekawostki można dodać, że noblista 
urodził się tego samego dnia co Michał Wiśniewski, 
polski wokalista zespołu Ich Troj, Aurelian, cesarz 
rzymski i Lew Tołstoj, rosyjski pisarz.  
 

BABINIEC 2011 
 

4 marca w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła 
się już po raz trzeci impreza dla mieszkanek gminy. 
Choć Babiniec od samego początku cieszył się dużym 
zainteresowaniem, w tym roku frekwencja przerosła 
oczekiwania organizatorów. Na szczęście dla 
wszystkich wystarczyło miejsca i nasze kobietki – od 
najmłodszej do najstarszej - mogły uczcić swoje święto.  
 

Mieszkanki gminy powitał Wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, życzył wszystkim dobrej zabawy. – To wasze 
święto i właśnie tak powinno wyglądać, a panowie 
niech przejmą dzisiaj domowe obowiązki – powiedział 
Wójt po czym przykładnie udał się do domu, by zająć 
się dziećmi, a tym samym umożliwić żonie udział  
w zabawie.  

 

KULTURALNIE 

HANS GEORG DEHMELT – LAUREAT 
NAGRODY NOBLA Z FIZYKI 
 

Naukowiec urodził się 9 września 1922 r.  
w Zgorzelcu, jednak jego naukowa kariera nabrała 
tempa w zupełnie innym miejscu, oddalonym od 
rodzinnego śląska o tysiące kilometrów – w Stanach 
Zjednoczonych. Ale po koleiJ  
 

Wiosną 1933 r. matka Hansa posłała syna do 
szkoły. - Wstąpiłem do gimnazjum Kloster zum 
Grauen, najstarszej szkoły łacińskiej w Berlinie – 
pisze w swojej autobiografii. Po trudnym egzaminie 
wstępnym przyszły noblista został przyjęty do 
szkolnego grona. - Mój ojciec w tym czasie wyraził 
opinię, że prawdopodobnie byłbym szczęśliwszy jako 
hydraulik – żartuje naukowiec. Ojciec jednak 
najwyraźniej wierzył w syna i miał nadzieję na jego 
wielką karierę. Od najmłodszych lat kupował mu 
książki, z których Hans mógł czerpać wiedzę o 
świecie. Głód wiedzy wszczepiany od najmłodszych 
lat szybko zaczął przynosić plony. Hans często sięgał 
po książki z biblioteki publicznej i zainteresowaniami 
wybiegał daleko poza materiał szkolny - czytywał 
chociażby o poziomach energetycznych atomu 
wodoru.  
 

Kiedy nasz bohater wkraczał w dorosłe życie, 
wybuchła II wojna światowa. Młody Hans nie pozostał 
wobec niej obojętny. W 1940 r. zgłosił się do wojska 
gdzie obsługiwał działa przeciwlotnicze. Po bitwie 
stalingradzkiej w 1943 r., w której brał udział, trafił na 
Uniwersytet Wrocławski i pozostał tam przez rok 
studiując fizykę. Nie zapomniał jednak o wojsku.  
W 1944 r. powrócił do szeregów i wziął udział  
w ofensywie w Ardenach, następnie trafił do  
 

Foto. Nowinki ze świata kosmetyków. 
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Spotkanie rozpoczęła Barbara Dziuk – Prezes 
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Oddział Śląski 
w Tarnowskich Górach krótkim wykładem na temat 
zdrowia. Kolejnym punktem programu był występ 
zespołu tanecznego Demo działającego przy GOK  
w Tworogu. Gwiazdą wieczoru okazał się Kabaret bez 
Chłopa z Tąpkowic. Te energiczne kobietki 
zafundowały naszym paniom wiele dobrego humoru  
w postaci kawałów i prezentowanych parodii znanych 
wykonawców. Dla uczestników zabawy przygotowano 
słodki poczęstunek, a firma Express Efekt 
poczęstowała wszystkich smaczną pizzą.  

 
Impreza nie ograniczyła się tylko do sceny  

i występów. Babiniec to okazja to spotkań i rozmów 
ale także zabiegów kosmetycznych, porad, wystaw  
i zakupów. Tajniki makijażu zdradzały paniom 
kosmetyczki z firmy Amway. Nie zabrakło stoisk  
z produktami takich firm jak Tupperwary, Forever, czy 
Zepter. Wystawę swoich obrazów zaprezentowała 
Barbara Izworska z Tworoga. Nabyć można było 
również rękodzieła lokalnych artystek: Magdaleny 
Żelaznej, Iwony Borowiec, Bożeny Wolwowicz  
i Urszuli Wieczorek. Wśród różnorakich prac, 
począwszy od domowych dekoracji, na biżuterii 
skończywszy, każda z mieszkanek mogła wybrać coś 
dla siebie. 
 

POKONKURSOWE 
REMINISCENCJE, CZYLI 
NAGRODY ZA RECYTACJE 
 

Niedawno w Gimnazjum w Brynku już po raz 
jedenasty odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów.  Jak 
co roku do Brynka zjechali goście ze szkół powiatu 
tarnogórskiego, a także po raz pierwszy 
lublinieckiego. W trzydniowej rywalizacji 
uczestniczyło zatem ponad 60 recytatorów. 
Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Eleonora 
Krywalska, Anna Rogala-Goj, Michał Gowin, Jacek 
Klica oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
reprezentowany przez Dyrektor Grażynę Chmiel, 
fundatora nagród dla wszystkich uczestników oraz 
Renatę Kościelny i Agatę Frączek. Instytucją 
wspomagającą było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Uskrzydlamy”  w Piekarach Śląskich, 
którego prezes Pani Anna Jastalska przewodniczyła 
obradom jury w trzecim dniu przesłuchań, udzielając 
gimnazjalistom cennych wskazówek.  
 

Konkursowym recytacjom przez trzy dni 
przysłuchiwała się z uwagą Dyrektor Gimnazjum  
w Brynku, Pani Bożena Cembrowska. 
 

Jury oceniało uczniów w trzech kategoriach 
wiekowych, a wyniki rywalizacji przedstawiają się 
następująco: 
 
Grupa najmłodsza – uczniowie klas I – III  szkół 
podstawowych: 
I  miejsce – Olaf Strzała (SP nr 9 Tarnowskie Góry), 
I  miejsce   - Olaf Łukomski  (SP nr 9 Tarnowskie 
Góry), 
II  miejsce   - Krzysztof Drużyński (SP nr 9 
Tarnowskie Góry),      
II  miejsce -   Natalia Kaczmarczyk      (SP nr 13 
Tarnowskie Góry). 
 
Wyróżnienia: 
Marta Kot  (SP nr 13 Tarnowskie Góry), 
Sandra Wojtunik ( SP Krupski Młyn), 
Mateusz Musik (SP nr 1  Kalety). 
 
Grupa  starsza – uczniowie klas  IV – VI szkół 
podstawowych: 
I miejsce – Daria Bal (SP Tworóg) 
II miejsce  - Łukasz Piejek   (SP Wojska), 
III miejsce – Jadwiga Beśka (SP nr  5  Tarnowskie 
Góry), 
 
Wyróżnienia: 
 Katarzyna Siwiec -   (SP nr  5  Tarnowskie Góry), 
Zofia Hernas (SP nr  15  Tarnowskie Góry), 
Maja Powałowska (SP nr  15  Tarnowskie Góry), 

Organizator Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu serdecznie dziękuje za udział w zabawie  
i zaprasza na kolejny Babiniec w przyszłym roku. 

 

PRZEMOC? NAŁOGI? – NIE, 
DZIĘKUJĘ!!! 
 

W dniach 7 – 11 marca 2011 r. w Gimnazjum  
w Brynku odbył się cykl imprez mających na celu 
ukazanie szkodliwości nałogów oraz walkę z agresją. 
Organizatorzy akcji (szkolny pedagog, koordynator 
ds. bezpieczeństwa oraz nauczyciele) zaplanowali na 
ten tydzień m.in.: przedstawienie pt. „W niewoli 
nałogów”, koncert pn. „Broń się, nie trać wiary. 
Profilaktyka nie prelekcja”, projekcję filmu pt. 
„Agresja”, pokaz prezentacji multimedialnej „Palenie 
papierosów a zdrowie”, konkurs pn. „Prawa dziecka, 
ucznia, człowieka” oraz naukę tańca belgijskiego, 
irlandzkiego i  jive’a  jako sposobu przeciwdziałania 
agresji. 

Eleonora Krywalska 
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Grupa najstarsza – gimnazjaliści: 
I miejsce –  nie przyznano 
II miejsce – Dominik Trojan (Gimnazjum w Brynku), 
II miejsce  - Martyna Wieczorek (Gimnazjum  
w Ożarowicach), 
III miejsce – Anna Bąk (Gimnazjum w Brynku), 
III miejsce – Karolina Ślęzok (Publiczne Gimnazjum  
nr 3 w Tarnowskich Górach). 
 
Wyróżnienia: 
Nikodem Biczysko (Gimnazjum w Krupskim Młynie), 
Julia Kubik  (Gimnazjum w Ożarowicach), 
Alicja Trojan (Publiczne Gimnazjum nr 1  
w Tarnowskich Górach). 

I jestem przekonana, że to wystarczy nam, 
organizatorom, by czuwać nad rozwojem młodych 
recytatorów przez kolejne dziesięć lat. 
 

Anna Rogala-Goj, współorganizator XI 
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, Brynek 

2011, który odbył się w Gimnazjum w Brynku w dniach: 
08.02 – 10.02.2011r. 

 

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 
 

W dniu 10 -go lutego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu odbyło się podsumowanie i rozdanie 
nagród cyklicznego cztero-etapowego konkursu 
fotograficznego prowadzonego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Zadaniem 
uczestników konkursu było uwiecznienie ciekawych 
miejsc w gminie Tworóg w czterech porach roku. 
Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe. 

 

Refleksje, które nasuwają się po trzydniowych 
przesłuchaniach dotyczą głównie potrzeby istnienia 
takich spotkań. Mimo że w tym roku wkroczyliśmy  
w drugie dziesięciolecie, formuła konkursu sprawdza 
się niezmiennie.  
 

Są szkoły i opiekunowie, którzy od pierwszego 
konkursu przyjmują zaproszenie, starannie 
przygotowują uczestników i zawsze chłoną niezwykłą 
atmosferę spotkania z żywym słowem.  
 

Nie trzeba dodawać, jakie znaczenie dla rozwoju 
młodych ludzi ma takie konkursowe doświadczenie. 
Są uczniowie, którzy pokonują kolejne stopnie 
wtajemniczenia, a my obserwujemy ich rozwój i to, jak 
stają się wrażliwymi, świadomymi swoich możliwości  
i ograniczeń dorosłymi.  Dlatego co roku 
przypominamy motto konkursowych zmagań, które 
brzmi: „Nie żałuj czasu na poezję, to muzyka duszy”, 
sankcjonując potrzebę istnienia takich imprez – 
spotkania czujących mocniej, szukających własnej 
tożsamości. Cieszymy się, że Gimnazjum w Brynku 
jest takim miejscem, które kojarzy się z niezwykłą 
atmosferą,  z organizacyjnym ładem, z rzeczowymi, 
konstruktywnymi uwagami jurorów. Werdykt musi 
zapaść, taka jest rola jury. Ale tak naprawdę podczas 
konkursu recytatorskiego w Brynku nie ma 
zwyciężonych, wszyscy są zwycięzcami. Wygrywają, 
bo literackim  słowem przekazują własne emocje, 
odkrywają własne wnętrze przed innymi, czyniąc 
słuchaczy bogatszymi, lepszymi, mądrzejszymi. 

Kapituła konkursu 5 stycznia 2011 wyłoniła 
następujących laureatów: 
- w kategorii do lat 16 I miejsce zdobył Tomasz 
Kierkowicz za fotografię „Bociana czarnego w locie”, II 
miejsce przypadło Monice Kobędza za pracę „ Ślimak 
w ogrodzie”. 
- w kategorii od lat 16 I miejsce jury przyznały panu 
Wiesławi Kluse za uwiecznienie ” Dworca PKP  
w Tworogu” w porze roku lato. II miejsce dla Dariusza 
Maleńskiego za fotografię „Drzewo o zachodzie 
słońca”. 
 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody: zestawy mp3, 
profesjonalne poradniki fotografii krajobrazu, pendrive, 
cenne wydania literackie oraz mnóstwo gadżetów   
w postaci długopisów , kalendarzy ,notesów, bryloków, 
toreb, kubków.  

 
Wszystkie te nagrody zostały ufundowane przez 

sponsorów taki jak: Urząd Gminy w Tworogu, ZUK 
Tworóg, Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Fotograficzny 
FOTOKOWOLL oraz firma 4 Bissnes. Wystawę prac 
konkursowych można zobaczyć w holu Urzędu Gminy 
w Tworogu do 15 marca 2011. Najciekawsze fotografie 
będą umieszczone w folderze zawierającym  ciekawe 
miejsca w Gminie Tworóg. Folder ten zostanie wydany 
przez Urząd Gminy z środków unijnych. 
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SPOTKANIE ZE SZTUKĄ 
 

3 marca dzieci z Gminnego Przedszkola  
w Tworogu gościły u siebie aktorów Studia Małych 
Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ,,ART-RE”  
z Krakowa. Przedstawiono sztukę pod tytułem 
,,Książę i Żebrak” w wykonaniu Przemysława Kucia  
i Michała Boguckiego. Aktorzy występują dla małej 
publiczności już od sześciu lat, jednak był to ich 
pierwszy występ w naszej Gminie. Przedstawienie 
miało charakter interaktywny, co bardzo spodobało 
się dzieciom. Przedszkolaki były zachwycone, że 
mogły wystąpić na scenie razem z aktorami. Nie 
zabrakło kolorowych dekoracji, pięknych kostiumów,  
a co najważniejsze udanej zabawy. Sponsorem 
spektaklu był Gminny Ośrodek Kultury. 

 

KARNAWAŁOWA 
MASKARADA 
 

11 lutego w świetlicy OSP nad przedszkolem 
w Boruszowicach, zgodnie z tradycją, 
zorganizowany został dla dzieci Karnawałowy Bal 
Przebierańców. O godzinie 17, przy dyskotekowej 
muzyce, ponad trzydzieścioro dzieci rozpoczęło 
tańce w udekorowanej balonami sali. 

 

GASTRONOMIK ZAPRASZA! 
 

Już niedługo zacznie się trudny czas dla 
uczniów kończących gimnazja. Wynik egzaminu 
zadecyduje o możliwości przyjęcia do danej 
szkoły. Niewielu młodych ludzi wie jednak co 
chciałoby robić w przyszłości, a sytuacja na 
rynku pracy nie ułatwia podjęcia decyzji. Biorąc 
to pod uwagę, przybliżymy ofertę kształcenia  
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
w Tarnowskich Górach, znanym jako 
„Gastronomik” lub jeszcze bardziej swojsko 
„Gasbuda”.  
 

Szkoła kształci w wielu różnych zawodach, 
których cechą wspólną jest produkcja żywności  
i obsługa klientów w zakładach gastronomicznych  
i hotelach. Jeżeli wybierzecie szkołę średnią czyli 
technikum, nauka będzie trwała 4 lata, a po jej 
zakończeniu można będzie zdawać maturę. Przy 
wyborze zasadniczej szkoły zawodowej można 
rozpocząć 3-letnie kształcenie w zawodach piekarz, 
cukiernik, rzeźnik-wędliniarz lub szkołę 2-letnią – jako 
kucharz małej gastronomii.  
 

Absolwent każdego typu szkoły zostaje 
wyposażony w wiedzę dającą możliwość 
samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. Uczniowie Gastronomika nie muszą 
martwić się o miejsce odbywania praktyk 
zawodowych, ponieważ ich organizacją zajmuje się 
szkoła. Zawodu uczą się w zakładach 
gastronomicznych, hotelach, piekarniach  
i cukierniach, a także w zakładach mięsnych. Od 
2011 roku uczniowie klas hotelarskich mogą 
skorzystać z zorganizowanych praktyk zagranicznych 
na terenie Niemiec. Dzięki zakwalifikowaniu się do 
unijnego programu edukacyjnego „Leonardo da 
Vinci”, w ramach współpracy międzynarodowej 
uczniowie różnych zawodów mogli odbyć 
trzytygodniowe staże w Belgii. 
 

Oprócz ciekawych praktyk zawodowych, 
młodzież kształcąca się w Gastronomiku może 
korzystać z dobrze wyposażonych pracowni 
technologicznych, sal lekcyjnych, dwóch 
nowoczesnych pracowni komputerowych, biblioteki 
multimedialnej, sali gimnastycznej i siłowni, a także, 
jak przystało na szkołę gastronomiczną, kawiarenki 
zaopatrzonej w smaczne produkty. 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
stronę internetową www.zsghtg.pl, gdzie można 
zapoznać się ze szczegółami rekrutacji, jak również 
obejrzeć wiele ciekawych zdjęć z życia codziennego 
szkoły oraz film przedstawiający Gasbudę widzianą 
obiektywnym okiem kamery telewizji gwarek.tv. 
Gimnazjaliści mogą na żywo obejrzeć szkołę 
podczas dni otwartych, które odbędą się w kwietniu.  
 

Elżbieta Zawartka 

 

- W ubiegłym roku, w naszej świetlicy, dzieciaki 
również miały możliwość udziału w karnawałowym 
szaleństwie. Uczestnicy nie byli jednak poprzebierani. 
W tym roku postanowiliśmy zabawę nieco urozmaicić 
– mówi jeden z członków OSP w Boruszowicach. 
Wśród dziewczynek najwięcej było księżniczek, nie 
zabrakło aniołków, smerfów, motylków i biedronek. 
Wśród chłopców dominowały stroje kowbojów  
i bandziorów. Był też jeden Indianin. Kroku maluchom 
dotrzymywały ich opiekunki, które też postanowiły 
zmienić wizerunek i pojawiły się w strojach 
Hipopotama i Pirata. Członkinie OSP  
w Boruszowicach  nieustannie zagrzewały maluchy 
do wspólnej zabawy. Wszystkim dopisywały 
wyśmienite humory. Podczas balu przeprowadzono 
różne konkursy i zabawy. Uczestnicy maskarady 
podróżowali roześmianym pociągiem, pokazywali 
kaczuchy, tańczyli w kółeczkach. Zwycięzcy 
konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez 
członków OSP w Boruszowicach – Hanusku. Ci, 
którym się nie powidło, otrzymali nagrody 
pocieszenia, w postaci słodyczy. W ten sposób nikt 
nie pozostał bez nagrody.  
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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 
W TWOROGU 
 
MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE... 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem  
u kobiet jednak wczesne wykrycie i leczenie dają 
wielką szanse na całkowite wyleczenie. W 2006 r. 
zapoczątkowany został „Populacyjny program 
wczesnego wykrywania raka piersi”, którego celem 
jest zapewnienie bezpłatnego badania piersi co dwa 
lata wszystkim ubezpieczonym kobietom w wieku 50-
69 lat. U kobiet z wysokim ryzykiem występowania 
raka piersi (rak sutka u matki, siostry lub córki; 
obecność mutacji genu BRCA1 lub BRCA2) bezpłatne 
badanie może być powtarzane każdego roku. 
Ograniczenie wiekowe do przedziału od 50 do 69 lat 
ma swoje znaczenie, gdyż ww. grupa wiekowa jest 
najbardziej narażona na zachorowanie na raka piersi. 
 

Mimo, iż badania są bezpłatne, wciąż korzysta  
z nich niewielka liczba kobiet np. w Tworogu na 
bezpłatną mammografię kwalifikuje się ponad 900 
kobiet. Dotychczas,  niespełna 42% mieszkanek  
z takiej możliwości skorzystało. Nieuzasadniony lęk 
przed badaniem i jego wynikiem, wstyd, brak czasu, 
czy przekonanie, że „mnie to nie dotyczy” odbierają 
kobietom możliwość wykrycia wczesnych zmian,  
a tym samym możliwość całkowitego wyleczenia.  
 

Aby zachęcić i jednocześnie ułatwić kobietom 
dostęp do pracowni mammograficznej gliwickie 
Centrum Onkologii zakupiło nowoczesny mammobus. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skorzystanie 
z mammografii blisko miejsca zamieszkania oraz bez 
wcześniejszych zapisów i oczekiwania w kolejkach. 
Cyfrowy aparat mammograficzny znajdujący się  
w mammobusie pozwala na ocenę obrazu gruczołu 
piersiowego nie na kliszy, lecz na monitorze wysokiej 
rozdzielczości, co daje możliwość jego powiększania 
oraz wpływa na precyzyjny opis badania. Ponadto, 
specjalne oprogramowanie pozwala dokładnie ocenić 
drobne szczegóły, a cyfrowo archiwizowany obraz 
daje możliwość porównywania wyniku z późniejszymi 
badaniami. Jest to niezwykle ważne w diagnozowaniu 
chorób piersi. 
 
PRZED BADANIEM 

Do mammografii nie trzeba się specjalnie 
przygotowywać. W mammobusie zapewniamy 
komfortowe warunki porównywalne do nowoczesnych 
placówek stacjonarnych tj. rejestrację, przebieralnię 
oraz gabinet, w którym wykonywana jest 
mammografia. Wszystkie pomieszczenia są 
klimatyzowane i ogrzewane. Ponieważ konieczne 
będzie rozebranie się od pasa w górę, warto 
odpowiednio wygodnie się ubrać. W sytuacji, gdy 
mammografia wykonywana jest po raz kolejny, 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcie i opis poprzedniego 
badania dla porównania - to bardzo pomaga lekarzom 
zinterpretować wynik. 
 

PRZEBIEG BADANIA 
1. Rejestracja - po przyjściu do pracowni należy 
przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego 
(karta chipowa) lub dowód osobisty. Na miejscu 
należy wypełnić ankietę dlatego osoby z wadą 
wzroku prosimy o zabranie okularów. Oczywiście 
jeżeli będzie jakiś problem rejestratorka we 
wszystkim pomoże. 
 
2. Badanie - technik (kobieta) poprosi o rozebranie 
się w przebieralni. Wszystkie pomieszczenia  
w mammobusie są klimatyzowane. Zdjęcia 
rentgenowskie każdej piersi zostaną wykonane 
metodą cyfrową w dwóch podstawowych projekcjach 
Podczas badania pacjentka pozostaje w pozycji 
stojącej lub siedzącej. Badana pierś zostanie 
uciśnięta plastikową płytą kompresyjną (Ryc.1). 
Uciskowi, trwającemu kilka sekund, może 
towarzyszyć uczucie dyskomfortu, który warto 
wytrzymać. Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcie 
dobrej jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na 
dokładny opis badania.  
 

Rysunek: Schemat badania mammograficznego. 
 
3. Każda Pani otrzyma karteczkę z numerem badania 
oraz informacją o miejscu odbioru wyniku. Prosimy 
zachować karteczkę, będzie potrzebna przy odbiorze 
wyniku. 
 
4. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy - zapraszamy 
na kolejną mammografię za dwa lata. W przypadku, 
gdy wynik wzbudzi wątpliwości lekarzy, skierują oni 
pacjentkę na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli 
okaże się to konieczne - na leczenie. 
 

Badanie mammograficzne jest proste, krótkie, 
bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania 
podczas mammografii jest niska i bezpieczna dla 
zdrowia. Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego 
przygotowania. Potrzebna jest Twoja dobra wola. 
Dlatego zachęcamy, aby skorzystać z możliwości 
wykonania bezpłatnej cyfrowej mammografii  
w mammobusie w miejscu zamieszkania. 

ZDECYDUJ SIĘ NA 
BADANIE, ZOBACZ STR. 3 
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PARAPETOWY OGRÓDEK 
 

Zbliża się wiosna, a to oznacza, że częściej 
wychodzimy na świeże powietrze, a nasz 
organizm zaczyna domagać się świeżych warzyw  
i ziół. Niestety nie każdy może cieszyć się 
własnym ogrodem, który dostarczy nam smacznej 
rzeżuchy czy szczypioru. Każdy jednak może 
nawet we własnym domy stworzyć jego namiastkę 
w doniczkach czy skrzynkach. Co i dlaczego warto 
hodować na parapetach?     
 

W domowych warunkach najłatwiej jest 
wyhodować zioła kuchenne, które od setek lat 
podkreślają i uszlachetniają smak potraw. Zaleca się 
ich uprawę w skrzynkach ze względu na stosunkowo 
łatwą pielęgnację. Świeże zioła używane z fantazją 
cieszą podniebienie, ułatwiają trawienie i uodparniają 
organizm.  
 
RZEŻUCHA  
 

Nie tylko ozdobi nasz parapet, ale także wpłynie 
korzystnie na nasze zdrowie. Rzeżucha zawiera 
witaminę A, B1, B2, E, PP, chrom, potas, magnez, 
wapń, wspomaga pracę trzustki, obniża poziom cukru 
we krwi, ma właściwości oczyszczające  
i wspomagające trawienie. Jest rośliną łatwą  
w uprawie. Poniżej podajemy prosty sposób 
przygotowania jej u siebie w domu: 
• potrzebne nam będzie naczynie, może to być 

płaska doniczka lub spodek, 
• do naczynia wkładamy bibułkę lub watę  

i namaczamy wodą, 
• nasionka rzeżuchy namaczamy w zimnej wodzie 

2 godziny przed wysianiem, 
• na nasączoną bibułę wysiewamy nasionka 

rzeżuchy, 
• stawiamy w jasnym i ciepłym miejscu i codziennie 

podlewamy. 
Nasionka powinny kiełkować w ciągu dwóch, 
trzech dni. W dziesiątym dniu nasza rzeżucha jest 
już gotowa i możemy włączyć ją do naszej diety. 
Doskonale nadaje się do sałatek, sosów  
i kanapek. 

 
SZCZYPIOR 
 

Tę roślinę również możemy uprawiać na 
domowym parapecie. Jego walory spożywcze są 
powszechnie znane, a w okresie przedwiośnia jest on 
bardzo wskazany ze względu na swoje właściwości 
bakteriobójcze. Oprócz tego zawiera spore ilości 
magnezu, żelaza, wapnia i fosforu, a także witaminy  
z grupy B i C. Szczypior dobrze czuje się w słońcu ale 
toleruje też niewielki cień. Podlewamy go tylko wtedy, 
gdy ma sucho. Jest to roślina szybka w uprawie, już 
po 10 dniach możemy cieszyć się jego smakiem. Jak 
go wyhodować? 
• Będziemy potrzebowali płaską doniczkę lub 

plastikową skrzyneczkę, koniecznie z dziurkami  
u spodu, 

 

• najlepszym podłożem jest ziemia ze sklepu 
ogrodniczego, 

• doniczkę napełniamy ziemią i umieszczamy  
w niej sadzonki szczypiorku, które kupujemy  
w sklepie ogrodniczym lub w kwiaciarni - 
sadzonki wkładamy jedna przy drugiej, 

• po zasadzeniu podlewamy obficie wodą,  
w kolejnych dniach umiarkowanie, 

• w 7-10 dniu od posadzenia mamy już gotowy 
szczypiorek. 

 

TYMIANEK 
 

Właściwości tymianku są nieocenione. Napar  
z jego liści poprawia krążenie, łagodzi kaszel i ból 
gardła. W kuchni dodaje się go do bulionów, farszów 
i marynat. Tymianek lubi miejsca suche  
i nasłonecznione, a oto sposób jego siania: 
• pojemnik na nasiona powinien być dosyć duży, 

by nie ograniczać rozwoju korzeni (średnica 
przynajmniej 10 cm), 

• tymianek szybko się korzeni, może więc rosnąć 
w płaskich miskach lub doniczkach, 

• doniczki mogą być plastikowe, gliniane lub 
drewniane, ważne by miały odpływ, 

• potrzebna będzie ziemia ogrodowa, 
• na dnie doniczki umieszczamy drenaż w postaci 

żwirku, 
• siejemy i podlewamy, 
• na początku wzrostu usuwamy wierzchołki 

pędów głównych, aby ładnie się rozkrzewiły. 
 
 
PIETRUSZKA 
 

Natka pietruszki zawiera duże ilości witaminy C  
i A, ponadto posiada kwas foliowy, ułatwiający 
przyswajanie żelaza. Dodajemy ją do zup, sałatek, 
surówek i kanapek. Materiałami potrzebnymi do 
sadzenia pietruszki będą: 
1. doniczka (powinna być dosyć głęboka,  

z dziurkami od spodu), 
2. ziemia ogrodnicza,  
3. zdrowy korzeń pietruszki z widocznymi 

zawiązkami listków (można kupić w sklepie 
ogrodniczym), 

4. główka pietruszki powinna wystawać nad ziemią.   
Po posadzeniu podlewamy wodą, tak aby ziemia nie 
była przesuszona. Zbiory możemy rozpocząć po  
10-14 dniach. 
 

Mamy nadzieję, że zainspirowało was tworzenie 
domowego ogródka. Wprawdzie w sklepie przez cały 
rok możemy zaopatrywać się w zieleninę, jednak na 
parapecie możemy stworzyć sobie zdrowe warzywa  
i zioła bez polepszaczy. Parapetowy ogródek 
dostarczy nam wiele satysfakcji, a jednocześnie 
będzie wspaniała dekoracją naszego domu. 
Zachęcamy do takiej domowej uprawy, niech to 
będzie początek naszego przygotowania do wiosny. 

  
Ewa Jaruszowic 
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RZUĆ PALENIE -  WALCZ  
Z RAKIEM PŁUC 
 

25 lutego w centrum Tworoga odbył się 
happening zorganizowany przez uczniów Technikum 
Leśnego w Brynku. Młodzież zgromadziła się pod 
Urzędem Gminy w Tworogu by nawoływać 
przechodniów do rzucenia palenia. Odbył się koncert 
hejnalistów, a w jego przerwach, przez megafon 
wykrzykiwano hasła skierowane do palaczy. Na 
zamkowym podjeździe ustawiono dwie kukły, które  
w żartobliwy i karykaturalny sposób miały 
przedstawiać palących mężczyznę i kobietę. 
 

Ustawiono również tablicę informacyjną, 
opisującą negatywne skutki palenia. Przechodniom 
rozdawano ulotki oraz przeprowadzano krótkie 
rozmowy. 
 

Uczniowie Technikum Leśnego opracowali 
ulotkę, w której ukazali nie tylko szkodliwy wpływ 
palenia na zdrowie, ale także na podstawie 
przykładów pokazali, że jest to bardzo kosztowny 
nałóg. Osoba uzależniona od papierosów, 
wypalająca dziennie jedną paczkę, nawet jeśli 
wybierze najtańsze papierosy w cenie 8,40zł. w ciągu 
tygodnia wyda 58,80zł. To kwota którą można by 
przeznaczyć na prezent dla bliskiej osoby. W ciągu 
miesiąca uzbiera się suma 252zł., którą z pewnością 
wystarczy na wypad w góry. Roczna kwota pieniędzy 
„wypuszczonych z dymem” wyniesie w tym 
przypadku 3.066,00zł., jest to suma, którą warto 
zainwestować w wakacyjny wyjazd. Do takich 
wniosków doszła młodzież ucząca się  
w Brynkowskim Technikum.  
 

Happening został przygotowany przez uczniów 
pod okiem pani Romualdy Rudzkiej w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Mamy nadzieję, że młodym 
aktywistom uda się osiągnąć swój cel, życzymy 
sukcesów! 
 

WALENTYNKOWE 
SZCZĘŚCIARY 
 

Dla dwóch mieszkanek naszej gminy tegoroczne 
walentynki okazały się wyjątkowym dniem. 14 lutego 
w siedzibie Banku Spółdzielczego w Tworogu 
odebrały cenne nagrody w loterii promocyjnej „Twoje 
konto z prezentami” organizowanej w ramach 
działalności promocyjnej Grupy BPS, w której 
zrzeszony jest Bank Spółdzielczy w Tworogu. 
 

W loterii mógł wziąć udział każdy, kto posiada 
konto osobiste w Banku Spółdzielczym, a także 
osoby, które założyły nowe konto w okresie od  
1 września do 31 grudnia 2010 r. W sumie do 
zabawy przyłączyło się 129214 klientów wszystkich 
Banków Spółdzielczych, w tym 594 klientów Banku  
w Tworogu. Na zwycięzców czekały cenne nagrody: 
16 samochodów Chevrolet SPARK, 120 Telewizorów 
LCD, 360 Laptopów DELL.  
 

Skąd pomysł na happenig? Technikum Leśne 
przystąpiło do ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Mam haka na raka”, którego głównym 
celem jest zaangażowanie młodych ludzi w kampanię 
społeczną promującą profilaktykę nowotworową, zaś 
głównym zadaniem jest propagowanie postaw 
prozdrowotnych. Akcja taka ma na celu zmianę 
nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych. 
Program obejmuje dwa etapy. Pierwszy ma charakter 
informacyjny, dotyczy profilaktyki i leczenia 
nowotworów. Zdobytą wiedzę uczniowie  muszą 
przekazać jak największej ilości osób organizując 
wykłady, koncerty, zbiórki maskotek i rozprowadzając 
ulotki. Drugi etap rozpocznie sie Warsztatem 
Kreatywnym, który w tegorocznej edycji odbędzie się 
online. Zadaniem uczniów będzie zaprojektowanie 
kampanii społecznej zachęcającej do korzystania  
z badań profilaktycznych. Autorzy najlepszego 
pomysłu na kampanię, będą wyłonieni podczas Gali 
Finałowej w Warszawie. Laureaci zdobędą nagrody 
nie tylko dla siebie ale dla całej szkoły, a ich pomysł 
będzie opracowany przez agencję reklamową  
i zostanie zaprezentowany w całej Polsce. 
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wszystkim cechy zdrowotne pieczywa. 
 

Kontrole prowadzone przez Główny Inspektorat 
Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych 
wykazały, iż wielu producentów fałszuje prawdziwy 
skład pieczywa i nadal określa swoje wyroby mianem 
pieczywa tradycyjnego. Wtedy konsument czuje się 
oszukany i zawiedziony.  
 

Od jakości stosowanych surowców zależy cena 
efektu końcowego czyli chleba, taki chleb jest 
droższy od chleba pochodzącego z masowej 
produkcji, z polepszaczami i spulchniaczami, 
czasami jednak warto zapłacić więcej, gdyż mamy 
gwarancję prawdziwego smaku. Ponadto taki chleb 
jest zdrowszy i bogatszy w składniki odżywcze, co  
w obecnej chwili bardzo wielu konsumentów bierze 
pod uwagę. Warto również wiedzieć, że chleb 
tradycyjny i ekologiczny nie pleśnieje, tylko naturalnie 
czerstwieje. Chciałabym jeszcze podkreślić, że 
połową sukcesu dobrego pieczywa jest technologia 
jego wypieku, a naszym mieszkańcom nie trzeba 
przypominać, że piekarnie GS to tradycyjne piece  
i komory wypiekowe. W obecnej chwili do ich 
opalania zużywamy 60-70% ekologicznych brykietów 
z drewna, co jeszcze korzystniej wpływa na lepszy 
smak chleba. 
 

SP WOJSKA INFORMUJE 
 

16 lutego bieżącego roku dzieci ze świetlicy przy 
Szkole Podstawowej w Wojsce przygotowały swoim 
babciom i dziadkom wspaniałą niespodziankę - 
podróż do przeszłości, czyli do czasów, gdy mieli 10-
11 lat. Ich wnukowie wcielili się w role nauczycieli  
i innych pracowników szkoły, a babcie i dziadkowie 
zasiedli w szkolnych ławach na lekcjach matematyki, 
języka polskiego, przyrody, muzyki i wychowania 
fizycznego. Śmiechu było co niemiara, gdy 
inscenizowali wiersz Juliana Tuwima "Rzepka" czy 
jeździli na hulajnodze. Po ostatniej lekcji nowa Pani 
Dyrektor ( Paulinka z klasy II) wręczyła swoim 
"uczniom" dyplomy ukończenia ponadczasowej 
szkoły w Wojsce. Babcie i Dziadkowie przyznali,że 
niełatwa jest dola ucznia we współczesnej szkole, 
zaś wnukowie mogli się przekonać na własnej 
skórze, jak trudny jest zawód nauczyciela. Na 
zakończenie wszyscy w wyśmienitych humorach 
zasiedli do wspólnego poczęstunku, a rozmowom  
i żartom nie było końca. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W poniedziałkowe południe Prezes Banku  
w Tworogu Kazimiera Huniak uroczyście wręczyła 
nagrody. Aniela Szewczyk otrzymała telewizor LCD 
SHARP, a Karina Hoffmann laptopa firmy DELL.  - 
Konto w banku Spółdzielczym mam dopiero od 
listopada. To dla mnie duża niespodzianka! Kiedy 
otrzymałam telefon z Warszawy, nie mogłam 
uwierzyć, że spośród tylu losów akurat mój okazał się 
szczęśliwy – mówi Pani Aniela. Druga zwyciężczyni, 
Pani Karina jest klientką Banku od 10 lat. 

 

CHLEB TRADYCYJNY  
Z PIEKARŃ GMINNEJ 
SPÓŁDZIELNI 

Ostatnie podwyżki cen mąk 
produkcyjnych, a także wzrost innych 
kosztów np. energii czy transportu
spowodowały wzrost cen detalicznych 
pieczywa. Zawsze przy takiej okazji 
pojawia się problem utrzymania 
wysokiej jakości pieczywa, surowców
 zużywanych do jego produkcji oraz samej technologii 

wypieku. Na półkach w sklepach i marketach jest 
wiele rodzajów pieczywa, w tym chleba. Mamy 
chleby pszenne, razowe, wieloziarniste, a także  
z różnymi dodatkami. Czasami trudno się 
zdecydować co wybrać. O tym jak rozpoznać dobry 
chleb, a także o walorach chleba produkowanego 
przez Gminną Spółdzielnię w Tworogu opowiada 
Elwira Kukowka Wiceprezes Zarządy Gminnej 
Spółdzielni SCH w Tworogu. 
 

Jeżeli nam zależy na zdrowym pieczywie o 
naturalnym smaku, to takie jest właśnie produkowane 
w naszych 3-ch piekarniach tj. w Tworogu, Wojsce  
i w Krupskim Młynie. Wsad surowcowy do jego 
produkcji, wg tradycyjnej receptury, to mąka 
pszenna, mąka żytnia, sól, drożdże, woda oraz kwas 
żytni, codziennie sporządzany na bazie mąki żytniej. 
Do produkcji naszego chleba nie stosujemy żadnych 
środków chemicznych w postaci polepszaczy czy 
spulchniaczy. Możemy więc w pełni odpowiedzialnie 
nazwać go „produktem ekologicznym”. Nasz chleb 
nazywamy„ baltonowskim” ponieważ skład 
surowcowy jaki stosujemy dotyczy konkretnie tej 
nazwy pieczywa. 
 

Podstawowymi surowcami do jego wypieku są 
mąka pszenna i żytnia. Nie jest tajemnicą, że od 
ponad 16 lat zaopatrujemy się w te surowce w 
pobliskim Młynie w Wielowsi, który stosuje do 
produkcji mąki pszenicę wysokoglutenową, a ten 
składnik jest głównym elementem dobrego zboża 
konsumpcyjnego. 
 

Inni producenci mąk dokonując mieszania 
pszenicy konsumpcyjnej z paszową oferują tańszą 
mąkę, ale niższej jakości. Wtedy do procesu 
produkcyjnego pieczywa „wkraczają” polepszacze, 
spulchniacze, sztuczne konserwanty, a także 
barwniki, co istotnie zmienia smak, jakość a przede 
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o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu 
Tarnogórskiego. W zmaganiach sportowych udział 
wzięło 14 szkół z powiatu. Gimnazjum w Brynku 
zdobyło miejsce II. To powód do dumy dla naszych 
uczniów i nauczycieli. Delegacja z Brynka odebrała  
z rąk Burmistrza Tarnowskich Gór oraz Wójta Gminy 
Tworóg puchar. Za zajęcie tak wysokiego miejsca 
szkoła otrzymała 7.000,00zł. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nad całością dyskretnie czuwała wychowawczyni 
świetlicy - Pani Grażyna Skowron 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 
- Daria Bal z kl. IV zdobyła 9 lutego I miejsce w XI 
Międzygminnym Konkursie Recytatorskim w Brynku 
w kategorii szkół podstawowych. 
-. Dagmara Gluch jest finalistką rejonowego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z 
Elementami Historii. 15 lutego wzięła udział w etapie 
wojewódzkim konkursu i została jego  laureatką.  
- Trzy uczennice klasy V: Emilia Łyczko, Karolina 
Nokielska i Natalia Warzecha, tworzące zespół 
taneczny "Różowe Pantery" zdobyły 9 lutego III 
miejsce w Konkursie Tańca Szkół Podstawowych  
w kategorii klas V w Tarnowskich Górach. 
- W lutym odbyły się eliminacje gminne Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Śląskiego Związku Sportowego. 
Uczniowie SP odnieśli w nich znaczące sukcesy. 12 
lutego miały miejsce zawody w tenisie stołowym.  
W kategorii indywidualnej tenisa stołowego dziewcząt 
I miejsce zajęła Maria Wieder, II miejsce - Veronika 
Przybyłek, III miejsce - Dagmara Gluch. W kategorii 
indywidualnej tenisa stołowego chłopców I miejsce 
zajął Dawid Pietruszewski, II miejsce - Oliwer 
Horzela, III miejsce - Łukasz Chmiel.  
Drużynowo chłopcy i dziewczęta naszej szkoły zajęli 
także I miejsca. 16 i 17 lutego odbyły się eliminacje 
gminne w Minikoszykówce Dziewcząt  
i Minikoszykówce Chłopców. Tu także okazaliśmy się 
niepokonani i w obu kategoriach uzyskaliśmy  
I miejsca, które zapewniły im awans do zawodów 
powiatowych. 
 22 lutego odbyły się eliminacje gminne w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt, a 23 lutego w Piłce Siatkowej 
Chłopców. Nasi uczniowie w obu kategoriach zdobyli 
I miejsca i zapewnili sobie awans do zawodów 
powiatowych. 
- Michał Kaleta z kl. V zdobył I miejsce w IV Turnieju 
Brydżowym Szkół Podstawowych o Puchar 
Województwa Śląskiego, II miejsce w Turnieju 
Brydżowym Młodzików w Mityngu Górnośląskim oraz 
IV w klasyfikacji brydża sportowego na XXI 
Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej w kategorii: 
Najlepsza Szkoła Podstawowa. 
- Reprezentacja szkoły zdobyła VI miejsce  
w Mikołajkowych Zawodach Pływackich o Puchar 
Burmistrza Tarnowskie Góry. 
- Złożyliśmy wniosek na Partnerski Projekt 
Współpracy Szkół (LLPP) - Comenius, obejmujący 
lata 2011 - 2013. Prócz nas uczestnikami projektu 
będą szkoły z Turcji, Szwecji, Łotwy, Bułgarii  
i Hiszpanii. Czekamy na rozpatrzenie wniosku przez 
Agencję Narodową. 

 Hanna Pawełczyk 
 

GIMNAZJUM NA PODIUM 
 

6 lutego w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich 
Górach odbyła się uroczystość podsumowująca  
II edycję Gimnazjady czyli Mistrzostw Gimnazjów 
 

WIZYTA MARSZAŁKA 
 

We wtorek 1 marca SP w Boruszowicach 
gościła ważne osobistości. Odwiedzili ją: 
Marszałek Województwa Śląskiego – Adam 
Matusiewicz oraz poseł RP – Tomasz Głogowski. 
Goście przyjechali zobaczyć budowę gminnej sali 
sportowej. 
 

Na delegację czekali Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź oraz Dyrektor Szkoły, Danuta Wiśniowska. 
Marszałek zobaczył jak wygląda przystosowana na 
potrzeby edukacji fizycznej sala lekcyjna, na której 
obecnie ćwiczą uczniowie szkoły. Pokazano również 
budynek starej sali, która groziła zawaleniem. Władze 
gminy przybliżyły gościom problem braku możliwości 
prowadzenia zajęć sportowych w szkole oraz 
zasadność budowy nowego obiektu sportowego.  
 

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie tej 
inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 
Urzędu Marszałkowskiego na kwotę około 
370.000,00zł. Ponadto Gmina stara się również  
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich także nadzorowanego przez Urząd 
Marszałkowski. Wizyta Marszałka w Boruszowicach 
miała duże znaczenie dla władz gminy, które liczą na 
pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków. 


