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TWG 

KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 

czyli przegląd najważniejszych informacji z IV sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 28 stycznia 2019 r.: 

 podjęto uchwałę nr IV/27/2019 w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków; 

 podjęto uchwałę nr IV/28/2019 w sprawie 
programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży w gminie Tworóg na lata 2019-
2023; 

 podjęto uchwałę nr  IV/29/2019 w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023; 

 podjęto uchwałę nr  IV/30/2019 w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych  
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 podjęto uchwałę nr IV/31/2019 w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy 
Magnoliowa; 

 podjęto uchwałę nr IV/32/2019 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 

 podjęto uchwałę nr IV/33/2019 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Tworóg na I półrocze 2019 roku; 

 podjęto uchwałę nr IV/34/2019 w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2019.  
 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg:  

bip.ugtworog.rekord.com.pl 

BĘDĄ KARY! 

Z uwagi na często występujące nieprawidłowości 
polegające na spalaniu odpadów, w tym 
zanieczyszczonego drewna (trociny, wióry, ścinki, drewno 
lakierowane itp.) w kotłach nieprzystosowanych do tego 
celu – informujemy, że gospodarstwa domowe nie 
przestrzegające prawa i zapisów Programu ochrony 
powietrza dla województwa śląskiego, będą poddawane 
kontroli. W przypadku stwierdzenia naruszeń będą 
wyciągane konsekwencje w postaci mandatów.  

Więcej informacji na ten temat na www.tworog.pl  

 

STAWKI ZA ŚMIECI 

Od 1 stycznia 2019 roku opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od mieszkańca wynoszą 
odpowiednio: 

 17,50 zł miesięcznie/osobę za odpady 
komunalne zbierane w sposób selektywny, 

 35,00 zł miesięcznie/osobę za odpady 
komunalne zbierane w sposób nieselektywny. 

Termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie. 

WRAZ ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI OPŁAT NIE MA 
OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom 
nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą 
osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny, 
zgony, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy 
zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, 
składając w Urzędzie Gminy Tworóg korektę deklaracji 
bądź stosowne oświadczenie. 

ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO 

Od 1 stycznia rolnicy mogą skorzystać z nowych 
przepisów, które podnoszą limit paliwa do hektara  
z 86 do 100 litrów. Dodatkową pulę 30 litrów do dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła (np. dorosła 
krowa) otrzymają hodowcy. Na potrzeby nowego 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku 
producent rolny może wystąpić do właściwego 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu 
zawierającego informację o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych (DJP) bydła.  

Odpowiednie  wnioski do pobrania na stronie  
Urzędu  Gminy w Tworogu:  

www.tworog.pl 

KONKURSY DLA 
CZYTELNIKÓW 

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
obchodzi 70. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w konkursach: plastycznym, 
literackim, czytelniczym i fotograficznym skierowanych 
do mieszkańców Gminy Tworóg. Wszystkich tych, 
którzy chcieliby osobiście złożyć życzenia bibliotece  
w jej 70. urodziny, a przy okazji sprawić również radość 
pracownikom naszej biblioteki, zapraszamy do udziału 
w konkursach. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami 
konkursów na stronie www.gok-tworog.pl  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
SŁODKI KREPEL NA SZCZĘŚCIE 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła – tak mówi 
staropolskie przysłowie. I nie da się ukryć, że Tłusty 
Czwartek to najsłodszy dzień w roku i święto 
wszystkich łasuchów. Rozpoczyna on jednocześnie 
ostatni tydzień karnawału, po którym będzie nas 
czekało 47 dni Wielkiego Postu. 

Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty Czwartek 
nie zje ani jednego pączka w dalszym życiu nie będzie mu 
się wiodło. Tradycja tłustego objadania się w tym dniu 
sięga czasów pogańskich, wtedy właśnie pieczono placki, 
które napełniano tłustą słoniną i mięsem. Jedzenie 
pączków w wersji słodkiej sięga XVI wieku. To wtedy na 
stołach zaczęły pojawiać się smażone na tłuszczu słodkie 
racuchy, bliny i pampuchy. Tłusty Czwartek był też zwany 
mięsopustem ponieważ „mięso opuszczało człeka na 
długie tygodnie". Jednak nie tylko jedzenie pączków tego 
dnia było przywilejem. Jak przystało na ostatnie dni przed 
wielkim postem, tańczono, śpiewano i oczywiście 
wychylano kielich za kielichem. W Małopolsce świętowano 
Combrowy Czwartek. Jak głosi legenda burmistrz Krakowa 
o nazwisku Comber w dniu tym dokonał żywota,  
a ponieważ za życia był On bardzo surowy dla 
krakowskich przekupek, wyprawiły one huczną zabawę na 
wieść o jego śmierci. Na Śląsku Babski Comber to zabawa 
wyłącznie dla kobiet, które cudacznie przebrane  
i umalowane świętują w swoim gronie.  

Wróćmy jednak do pączków. Bezdyskusyjnie to bardzo 
kaloryczne przekąski. Aby więc tradycji stało się zadość  
i każdy bez wyjątku, bez wyrzutów sumienia mógł 
zakosztować tej słodyczy, kilka przydatnych informacji. 
Klasyczny pączek o wadze 80 gramów ma 341 kilokalorii. 
Dla porównania mycie okien przez godzinę pozwala nam 
spalić 240 kcal, a mycie podłóg to dodatkowe 250 kcal 
mniej. Odpowiednio w tym samym czasie leżąc przed TV 
spalamy tylko 25 kcal. Drogie Panie morał krótki – jeden 
pączek to małe przewinienie, ale lenistwo to 
niewybaczalny grzech. W Tłusty czwartek pozwólmy sobie 
na odrobinę szaleństwa i zajadajmy się (choć z umiarem!) 
pysznymi kreplami… Niebawem i tak czekają nas kolejne 
porządki świąteczne.  

Jak upiec szybko i dobrze pączki? Przepis zdradzają 
nam aktywne kobiety ze Świniowic, czyli Johanki. 

Szybkie pączki 

Składniki: 
 1 ½ szklanki mąki 
 3 jajka 
 2 waniliowe serki 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 50dag smalcu 
 cukier puder 

 

Przygotowanie: serki, jaja, mąkę połączyć z proszkiem 
i dokładnie wymieszać. Wkładać łyżką porcje ciasta do 
gorącego smalcu i smażyć. Gotowe pączki posypać 
cukrem pudrem. 

Pączki z kartofli 

Składniki: 
 1 kg ziemniaków (około 8 sztuk) 
 1 kg mąki 
 10dag drożdży 
 8 łyżek cukru 
 6 łyżek oleju 
 1 szklanka mleka (połowę dodać do drożdży) 
 3 jajka całe roztrzepać 

Przygotowanie: ugotowane ziemniaki przecisnąć przez 
prasę, gdy przestygną dodać mąkę i przygotowane 
wcześniej drożdże (2 łyżki mąki, drożdże, pół szklanki 
mleka, 2 łyżeczki cukru odstawić w ciepłe miejsce). 
A następnie dodać resztę składników. Można dodać 3 łyżki 
wódki, ½ olejku pomarańczowego lub cytrynowego. 
Smażyć w tłuszczu.  

Pączki z sera 

Składniki: 
 ½ kg mąki 
 ½ kg sera białego 
 1 szklanka cukru 
 1 płaska łyżeczka sody 
 ½ kostki margaryny 
 3 jajka 

Przygotowanie: jajka utrzeć z cukrem, margaryną, potem 
dodać mąkę i ser (dobrze wymieszać). Wałkować jak 
makaron tylko trochę grubiej. Ciasto wykrawać szklanką,
a środek nakrętką. Smażyć na tłuszczu. 
 
Jeżeli przygotujecie pączki według tych przepisów 
koniecznie podzielcie się z nami swoją opinią, a i zdjęcia 
będą mile widziane! 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Efektowne przebranie, fantazja i humor – to stałe atrybuty 
kobiet z Boruszowic i Hanuska. Niczym w „Gorączce 
sobotniej nocy” już od pierwszych taktów muzyki panie 
ruszyły na parkiet. Sala zamieniła się w kolorową 
dyskotekę pełną tańca i uśmiechów. Dodatkową atrakcją 
była loteria fantowa, więc żadna z pań nie wyszła bez 
upominku. 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
ŁĄCZY POKOLENIA 

23 stycznia uczniowie klasy VI i VII wraz z nauczycielkami 
ZSP w Boruszowicach gościli w Domu Seniora „Zacisze” 
w Nowej Wsi Tworoskiej. Podczas wizyty mieliśmy okazję 
podtrzymania pięknej, staropolskiej tradycji wspólnego 
kolędowania. Tradycyjne, polskie kolędy, nowoczesne 
pastorałki oraz świąteczne piosenki w języku angielskim, 
śpiewane przy akompaniamencie Anastazji Sukienik 
(perkusja), Tomka Hellwiga (keyboard) oraz Kamili 
Dworaczek (saksofon), pozwoliły nam na nowo poczuć 
atmosferę niedawno minionych Świąt Bożego Narodzenia. 
Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycielki muzyki –
pani Joanny Klajnowskiej-Pełka – wykonali także 
staroukraińską, noworoczną kolędę pt. „Szczedryk.” 

Babski comber zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich  
z Boruszowic-Hanuska. W zabawie wzięło udział niemal  
60 kobiet. Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę!  

Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl.   

 

Następnie złożyliśmy mieszkańcom i pracownikom Domu 
Seniora życzenia noworoczne. Na pamiątkę spotkania 
uczniowie podarowali mieszkańcom drobne, ręcznie 
wykonane upominki. To niezwykle wzruszające spotkanie 
pokoleń stało się lekcją uwrażliwienia dzieci na los 
drugiego człowieka, szacunku do osób starszych i miłości 
bliźniego. 

Ewa Jaruszowic

V POWIATOWY ŚWIĄTECZNY 
KONKURS PIOSENKI 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 

3 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie 
odbył się V Powiatowy Świąteczny Konkurs Piosenki 
Niemieckojęzycznej. SP w Tworogu reprezentowały 
uczennice klasy 6 – Daria Kocurek i Łucja Żelosko oraz 
uczennice klasy 2 – Livia Poloczek i Martyna Musik.  

Daria i Łucja zaprezentowały piosenkę świąteczną „Es ist 
für uns eine Zeit angekommen” i w swojej kategorii klas 
IV-VI zdobyły I miejsce. Livia i Martyna zaśpiewały kolędę 
„Stille Nacht” i w swojej kategorii wiekowej otrzymały 
wyróżnienie. Uczennice do konkursu przygotowały 
nauczycielki języka niemieckiego Anna Lipka-Zanozik 
i Ewa Gwiazdowska. 

GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY  
W HANUSKU 

Jak dobrze bawić się w karnawale? Odpowiedź znają 
panie, które wzięły udział w Babskim Combrze  
w Hanusku. 2 lutego w Willi Hanusek zjawiły się damy 
dworu, policjantki, Indianki, a nawet czarownice… 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
O MIĘDZYNARODOWEJ 
OLIMPIADZIE Z NASZYM 
AKCENTEM… 

To było najważniejsze w skali międzynarodowej 
wydarzenie branżowe hodowców gołębi pocztowych. 
Skupiło kilkanaście krajów oraz tysiące hodowców, dla 
których to idealna okazja do prezentacji najlepszych 
egzemplarzy, poznania liderów branży, nowości 
produktowych, innowacyjnych praktyk hodowlanych  
i pogłębienia wiedzy fachowej. Mowa o 36 Olimpiadzie 
Gołębi Pocztowych oraz największych w Polsce 
Targach Gołębi Pocztowych i Akcesoriów w Poznaniu. 
Byli na niej mieszkańcy gminy Tworóg.  

Olimpiada, czyli odbywające się co dwa lata największe 
święto wszystkich hodowców zrzeszonych w Federation 
Colombophile Internationale (FCI), odbyła się w dniach  
25-27 stycznia na terenach Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. – Po raz czwarty w swojej 100-letniej historii 
gospodarzem Olimpiady był Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych zrzeszający ponad 43 tys. członków, 
będący największą organizacją aktywnych hodowców  
w Europie. W olimpiadzie uczestniczyły 32 kraje, z których 
19 wystawiło swoje reprezentacje (łącznie 686 gołębi). 
Gołębie rywalizowały o 39 medali w 8 kategoriach 
sportowych oraz 5 kategoriach standard (uroda). Z powodu 
przepisów weterynaryjnych swoje gołębie wystawiały kraje 
Unii Europejskiej (16) oraz Serbia, Ukraina i Rosja 
niebędące członkami Unii. W ramach Olimpiady odbył się 
Kongres FCI, w którym  uczestniczyli również członkowie 
Federacji z poza Unii Europejskiej w tym RPA, Chiny, 
Indie, Tajlandia, Australia – relacjonuje mieszkaniec 
Tworoga i Wiceprezydent Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Piotr Kobędza. 

W gminie Tworóg mamy ok. 80 hodowców. Oddział  
z Tworoga należy do Okręgu PZHGP Katowice, który 
łącznie wystawił 6 gołębi. – Uwzględniając atmosferę 
imprezy, liczną rzeszę zwiedzających oraz wyrażane przez 
uczestników opinie, Olimpiadę należy uznać za udaną 
zarówno pod względem organizacyjnym, jak i osiągniętych 

wyników przez Polską reprezentację, która zdobyła łącznie
17 medali, w tym 7 złotych, 6 srebrnych oraz 4 brązowe 
i zwyciężyła w ogólnej klasyfikacji medalowej – komentuje 
Piotr Kobędza. Wystawa najlepszych okazów gołębi 
pocztowych na świecie oraz kompleksowa oferta dla 
hodowców zajęły łącznie powierzchnię ponad 25.000 m². 
Pod względem powierzchni to największe wydarzenie 
w kraju i ogromne wyzwanie logistyczne. W programie 
prócz wystawy i gali rozdania nagród znalazły się ciekawe 
prelekcje i seminaria tematyczne. Z oferty skorzystało 
ponad 12 tys. osób.  

Foto.  Piotr Kobędza (po prawej) w towarzystwie ks. Michała Motyki, 
kapelana śląskich hodowców i zdobywcy srebrnego medalu w klasie 

standard młodych. W tle nagrodzony gołąb. 

Foto.  Moment rozpalenia znicza – symboliczne rozpoczęcie olimpiady. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

WCHODZIMY DO GRY! 

Są zdeterminowani, zaangażowani, nastawieni na 
sukces i otwarci na nowych piłkarzy. Uczniowski Klub 
Sportowy „Akademia Piłki Nożnej Gmina Tworóg”, 
który powstał w styczniu tego roku, wchodzi do gry! 

Kim są? Do tej pory członkowie UKS „Akademia Piłki 
Nożnej” trenowali pod egidą LKS „Sparta Tworóg”. Celem 
animatorów prowadzących zajęcia na boisku „Orlik” przy 
Szkole Podstawowej w Tworogu było wychowanie przez 
sport, propagowanie zdrowego stylu życia, wpajanie 
nawyku aktywnego spędzania czasu, rozwój fizyczny  
i oczywiście profesjonalne szkolenie najmłodszej kadry 
piłkarzy. Cele nie zmieniły się, jednak ilość 
zainteresowanych dzieci i wynikające z tego 
zapotrzebowanie, m.in. finansowe, doprowadziły do 
rozłamu w „Sparcie”. – Nie jesteśmy w żadnym razie 
konkurencją. Po prostu specjalizujemy się w czymś innym 
– w trenowaniu dzieci. Chcemy skupić się na ich rozwoju. 
Nadal współpracujemy ze „Spartą” i utrzymujemy 
przyjacielskie kontakty, jednocześnie osobowość prawna 
daje nam niezależność i szersze pole manewru – 
komentuje prezes UKS, Mirosława Minor. Wielu dziwi, że 
na czele piłkarzy stoi kobieta. Pani Mirosława odpowiada 
szybko, zdecydowanie i z uśmiechem na twarzy. – 
Skończyłam AWF i rehabilitację w Bochum, wyczynowo 
trenowałam karate i lekkoatletykę, byłam m.in. 
założycielem Klubu Sportowego w Dortmundzie  
i w ostatnich latach wiceprezesem „Sparty Tworóg”, do 
spraw młodzieży. Mam doświadczenie i kocham to! Już 
jako dziecko „kopałam” z chłopakami. Do dziś w męskim 
gronie oglądam mecze i kibicuję ulubionym drużynom. 
Zawsze mnie to interesowało, uwielbiam to robić i chcę 
wraz z grupą niezwykle zaangażowanych kolegów zarazić 
tym dzieci z naszej okolicy. Wiem, że to wymaga czasu, 
ale wierzę w nasz pomysł i w dzieci – to nasza przyszłość. 

UKS prowadzi obecnie 3 drużyny, które budują dzieci m.in. 
z Tworoga, Kotów, Brynka, Boruszowic, Nowej Wsi 
Tworoskiej. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu w planach 
jest utworzenie kolejnej grupy wiekowej i rozszerzenie 
kadry trenerskiej. Treningi odbywają się w różnych dniach 
tygodnia z podziałem na roczniki. – Mamy do dyspozycji 
świetnie utrzymane boisko trawiaste przy szkole  
w Tworogu, orlika oraz sale sportowe w okresie zimowym. 
Na dzień dzisiejszy młodzi piłkarze są pod opieką dwóch 
wykwalifikowanych trenerów (z uprawnieniami UEFA) – 
Łukasza Chmiela młodego i pełnego inwencji twórczej, 
czynnego zawodnika ligowego oraz Wiesława Chromy 
doświadczonego byłego reprezentanta Ruchu Chorzów, 
znającego świat piłki nożnej ze wszystkimi jego walorami 
„od podszewki”. Ciężko pracujemy, by stworzyć dzieciom 
profesjonalne warunki sportowego rozwoju i mamy 
nadzieję, że staniemy się spoiwem dla wszystkich 
potencjalnych piłkarzy z okolicy, bez względu na miejsce 
zamieszkania. Praca nie zawsze jest łatwa, nie zawsze 
doceniana, choć pracujemy w dużej mierze społecznie. 
Środowisko jest zróżnicowane, oczekiwania rodziców nie 
zawsze realne. Staramy się znaleźć złoty środek, 
dyskutujemy, szukamy kompromisu. I chyba jesteśmy na 
dobrej drodze, właśnie zrobiliśmy ważny krok do przodu. 
Wychodzimy spod skrzydeł „Sparty” i rozpoczynamy 
samodzielną działalność – mówi prezes. 

UKS jest otwarty na nowych adeptów piłki nożnej. Dlatego, 
jeżeli chcesz, by Twoje dziecko rozpoczęło przygodę 
z piłką, jesteś jej pasjonatem, a może masz zamiar 
poprawić swoje umiejętności, nie czekaj! Okazja właśnie 
się pojawiła.  
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ADADEMIA PIŁKI 
NOŻNEJ GMINA TWORÓG zaprasza wszystkich 

chętnych chłopaków i dziewczęta na zajęcia! 
 
Prowadzimy całoroczny nabór w kategoriach wiekowych: 

 Junior Młodszy 2003/2004 

 Trampkarz 2005/2006 

 Młodzik 2007/2008 

 Orlik 2009/2010 

 Żak 2011/2012 

 Skrzat 2013/2014 
 

Skontaktuj się z Uczniowskim Klubem Sportowym,  
tel.: 506 147 340 

 

NOWY PUNKT SPRZEDAŻY 
„TWG KURIERA” 

Od stycznia 2019 r. „TWG Kurier” można kupić  
w Boruszowicach w sklepie  

ODiDO (ul. Armii Krajowej 21/0).  
Zapraszamy do lektury! 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
MIKOŁAJ – BUDOWNICZY 

O jego dzieciństwie nie wiemy praktycznie nic, prócz 
tego, że przyszedł na świat 3 lutego 1868 r. w Żelaznej 
(woj. opolskie). Zmarł 89 lat później (10 stycznia 1957 
r.) w Pszowie jako duchowny odznaczony przez 
samego papieża. Ks. kanonik Nicolaus Knossalla 
(Mikołaj Knosała) przez kilkanaście lat był związany  
z naszą gminą, zapisując się na kartach lokalnej 
historii jako wielki budowniczy.  

Jest 1895 r. Parafianie z Tworoga witają nowego 
proboszcza. Jest nim młody, niespełna trzydziestoletni ks. 
Mikołaj Knosała. Z wielkimi nadziejami, energią i zapałem 
opuszcza parafię w Toszku i rozpoczyna pracę w Tworogu. 
Jego pierwszym dziełem, które po dziś dzień tworzy pejzaż 
miejscowości jest probostwo w sąsiedztwie kościoła. 
Budowę rozpoczyna w 1895 r., kończy trzy lata później. 
Niespokojny duch nie pozwala jednak proboszczowi na 
lenistwo. Pod lupę bierze kościół parafialny i podejmuje 
decyzję o jego przebudowie. Wielkie dzieło rozpoczyna  
w 1905 r. – kończy w 1908 r. To wówczas budowla 
przybiera znany nam kształt. Kościół w Tworogu zostaje 
podwyższony o wieżę, powstaje prezbiterium z zakrystią 
oraz dwie nawy boczne. Równolegle, bo w latach 
1907/1908 ks. Knosała prowadzi poważny remont kościoła 
pw. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach. Ostatnim w naszej 
gminie wielkim projektem ks. Mikołaja była budowa 
klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek przy ul. 
Słowackiego w Tworogu, który zostaje oddany do użytku  
w 1910 r. Niespodziewanie, bo w 1911 r., proboszcz 
Knosała zostaje przeniesiony do Dobrzenia Wielkiego,  
a w 1922 r. do Pszowa, gdzie zmarł pozostawiając po 
sobie kolejne, wspaniałe świadectwa wiary. W 1934 r. 
wybudował kościół pod  wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krzyżowicach, które wcześniej należały do 
parafii pszowskiej. Ks. Knosała poświęcił go 8 grudnia 
1934 r. On również prowadził budowę kościoła w Zawadzie 
(Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego). – Okoliczności, 
w jakich powstawał kościół w Zawadzie nie są pozbawione 
licznych trudności, z którymi jednak ksiądz kanonik 
Knosala, wówczas już sędziwy człowiek z niebywałą 
energią potrafił się uporać. Był głównym promotorem tego 
przedsięwzięcia. Znał potrzeby religijne swej parafii, znał 
ludzi. On też odgrywał decydującą rolę przy wyborze  
 

miejsca pod nowy kościół i opracowanie wyglądu nowej 
placówki duszpasterskiej – napisano na oficjalnej stronie 
parafii (www.krzyz-zawada.katowice.opoka.org.pl).
W samym Pszowie wielki budowniczy dokonał tego, co 
zostało przerwane przez I wojnę światową – dokończył 
budowę kalwarii. Poświęcenie 15 neobarokowych 
kapliczek miało miejsce dokładnie 10 lat przed wybuchem 
II wojny światowej. W ramach ciekawostki dodamy tylko, 
że w trakcie II wojny światowej ks. Mikołaj Knosała został 
tymczasowo usunięty z Pszowa. Ponieważ był stryjem 
innego księdza katolickiego – Karola Knosały – ukrył się u 
niego, w parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie Niemodlińskiej 
(Dambrau). Krewniak miał w przyszłości udowodnić, że
w  jego żyłach płynie ta sama krew. Już w trakcie edukacji 
w opolskim gimnazjum wyróżniał się intelektem. Należał do 
tajnej grupy filaretów, był członkiem i pierwszym prezesem 
„Silesia Superior” – organizacji polskich studentów 
i absolwentów pochodzących z Górnego Śląska 
w niemieckim wówczas Wrocławiu. W 1946 roku został
mianowany proboszczem prokatedry św. Krzyża w Opolu. 
Wraz z probostwem objął funkcję kuratora Fundacji 
Kościelnej św. Wojciecha. W 1951 r. otrzymał tytuł 
dziekana honorowego. Spoczywa na cmentarzu przy 
ul. Wrocławskiej w Opolu.  

Stryj – ks. Mikołaj Knosała za swoje ogromne zasługi 
w postaci odrestaurowanych i wybudowanych kościołów 
oraz kaplic, został nagrodzony przez Stolicę Apostolską 
prestiżowym odznaczeniem „Pro ecclesia et pontifice". 
Odznaczenie w kształcie krzyża jest przyznawane przez 
papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na 
rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Krzyż, 
obok odznaczenia honorowego Benemerenti, jest szósty 
rangą co do starszeństwa odznaczeń watykańskich. 

Źródła: 
 www.cmentarzopole.pl 
 www.krzyz-zawada.katowice.opoka.org.pl 
 „Dwa rogi”, Fryderyk Zgodzaj 
 „Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Moje Koty”,

ks. Marcin Kwoczała  

 

Zdj. Kościół pw. św. Antoniego w Tworogu w trakcie przebudowy (widok 
od strony probostwa). Poniżej  fotografia przedstawiająca ks. Knosałę z 
dziećmi pierwszokomunijnymi. Obydwie wykonano ponad sto lat temu i 

pochodzą z prywatnego archiwum Fryderyka Zgodzaja. 
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TRZYSTA LAT HISTORII 

Na obrzeżach pól, ugorów, w środku lasu, z dala od 
zgiełku, przemysłu i hałasu, wśród ciszy, spokoju, 
pięknego śpiewu ptaków, powiewu wiatru, 
poruszającego serca wiatraków – tymi słowami  
ks. Marcin Kwoczała, proboszcz kotowskiej parafii 
rozpoczyna swoją publikację wydaną z okazji 
jubileuszu 300-lecia kościoła w Kotach.  

„Parafia Świętych apostołów Piotra i Pawła. Moje Koty” to 
historia parafii w pigułce. Znajdziecie w niej informacje  
o historii osady, rozwoju kościelnym, początkach Parafii, 
szczegółowe kalendarium ważnych wydarzeń kościelnych 
oraz sylwetki proboszczów, którzy pełnili posługę 
duszpasterską w przeszłości. Wszystko ilustrowane 
cennymi, archiwalnymi fotografiami ze zbiorów 
proboszcza.  

21 marca mija 20 lat odkąd Biskup Ordynariusz Jan 
Wieczorek powołał ks. Marcina Kwoczałę  na  
26 proboszcza parafii w Kotach. – W momencie objęcia 
probostwa w parafii i zapoznania się z kronikami, zdałem 
sobie sprawę jak wielki jubileusz czeka na mieszkańców 
niebawem. Przygotowania do tego wydarzenia trwały więc 
od prawie dwudziestu lat. Wszystkie towarzyszące prace 
remontowe poprzedzające jubileusz, jak również 
zaangażowanie parafian stały się inspiracją do napisania 
książki o dziejach Parafii. Ta decyzja była również 
dyktowana chęcią przekazania dziedzictwa duchowego 
następnym  pokoleniom – mówi proboszcz. Zarówno dla 
proboszcza, jak i dla mieszkańców Kotów historia ma 
ogromne znaczenie. Świadczy o tym jeszcze jeden 
element obchodów jubileuszu. 30 września minionego roku 
przy krzyżu misyjnym została zakopana kapsuła czasu. 
Umieszczono w niej  między innymi wydanie „Gościa 
Niedzielnego” z artykułem o parafii, aktualne monety, 
kalendarz parafialny oraz przesłanie dla parafian, aby za 
50 lat otworzyć kapsułę. Tego samego dnia na terenie 
wokół kościoła posadzono jeden ze 100 dębów 
poświęconych przez papieża Franciszka w Watykanie  
z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dąb został podarowany parafii przez 
Nadleśnictwo Brynek.  

Książka „Parafia Świętych apostołów Piotra i Pawła. 
Moje Koty” autorstwa ks. Marcina Kwoczały, do 
nabycia w kancelarii parafialnej i zakrystii w cenie  
20 zł. Egzemplarz można także wypożyczyć w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu. W imieniu biblioteki 
bardzo dziękujemy Proboszczowi za przekazanie 
książki do zbiorów bibliotecznych. 

KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE 
KRZYŻ PRZYDROŻNY W POŁOMI  

Kamienny krzyż z figurką Jezusa Chrystusa znajduje się 
na skrzyżowaniu ulic Pyskowickiej z Bytomską 
w widocznym punkcie wsi. We wnęce poniżej krzyża 
znajduje się figura Matki Bożej. Niżej widnieje napis 
w języku niemieckim: „Gelobt sei Jesus Christus” co 
znaczy „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Krzyż 
wzniesiono w 1901 r. Z jakiego powodu? – Legenda głosi, 
iż Hugo II Henckel von Donnersmarck obiecał 
mieszkańcom Połomi, iż wspomoże finansowo budowę 
kościoła we wsi. Mieszkańcy nie wykorzystali tej szansy. 
Jednak na pamiątkę tych zdarzeń powstał krzyż 
przydrożny, który miał potwierdzić religijne zaangażowanie 
mieszkańców Połomi – napisał proboszcz parafii 
w Wojsce, ks. Piotr Puchała w jednym z informatorów 
parafialnych.  

O planach budowy kościoła w Połomi mówi również inne, 
znacznie starsze źródło. – W średniowieczu parafia 
Wielowieś graniczyła jeszcze od strony wschodnio-
południowej z parafią Połom, o której istnieniu wspomina 
rejestr świętopietrza z 1447 r. Ale już wtedy zdaje się 
parafia być opustoszałą, bo archidiakon Wolff tak podaje 
o Połomi, którą umieszcza zaraz za Wielowsią: „Polom 
vacat, nec scitur quis administrat sacra” 15. O parafii tej 
potem wszelki ślad zaginie i do dziś nie ma w Połomi 
kościoła – pisze ks. Stefan Łysik SVD w „Krótkim zarysie 
historii parafii Wielowieś. Powiat Gliwice”. Wieś swoim 
rodowodem sięga początków XIV wieku, przez pewien 
czas była niezależną parafią, później została przyłączona 
do parafii w Kotach, obecnie jest częścią parafii Wojski. 
 

Z boku krzyża znajduje się fragment ewangelii wg św. Jana 
w języku niemieckim. Jest to jeden z najbardziej znanych 
wersetów z Biblii, który brzmi: Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto 
w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (Jan 
3.16).  

Od blisko jedenastu lat krzyżem opiekuje się rodzina 
Państwa Drzensla, która dba o kwiaty przy krzyżu. 
Natomiast pielęgnacją zieleni zajmuje się pan Rafał Sowa, 
który jest odpowiedzialny za koszenie trawnika.  

Źródła: 
Informator Parafialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsce 
z dn. 16-30 września 2018  
Krótki zarys historii parafii Wielowieś. Powiat Gliwice”, ks. Stefan Łysik 
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„PODRÓŻE SERCA, CZYLI 
KULTURA JĘZYKA NA CO DZIEŃ” 

W holu Szkoły Podstawowej w Tworogu prezentowana 
jest ekspozycja prac znanej lokalnej społeczności 
poetki, malarki i działaczki – Barbary Izworskiej. Ma to 
związek z realizowaną od stycznia 2019 r. innowacją 
pedagogiczną „Podróże serca, czyli kultura języka na 
co dzień”. Ekspozycja składa się z dwóch części: 
galerii prac oraz informacji o autorce i wprowadzonej 
właśnie innowacji. 

Poprawna polszczyzna sprawia mnóstwo trudności, 
zwłaszcza młodzieży przyzwyczajonej  do krótkich, 
lakonicznych wypowiedzi, komunikowania się poprzez 
SMS-y i portale społecznościowe. Młodzież  rzadko sięga 
po książki i nie po drodze jej z pięknym, bogatym językiem. 
Króluje język potoczny oraz wyrażenia skrótowe, często 
zaczerpnięte ze slangu młodzieżowego. Rola rodziców  
i szkoły jest tutaj kluczowa, ważne jest nie tylko nauczanie 
poprawnej gramatyki i ortografii, ale także wdrażanie 
nawyku czytania, poszerzanie wiadomości i umiejętności  
z zakresu języka i literatury polskiej, rozwój zainteresowań 
oraz umożliwienie dostępu do szeroko pojętej kultury. 

Rok 2018, w którym z tak wielkim zaangażowaniem 
obchodziliśmy w całym kraju setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, stanowił dla nas, 
nauczycielek języka polskiego, doskonały bodziec do 
jeszcze skuteczniejszego uświadamiania młodym ludziom, 
jak ważna jest kultura języka i jak pięknym językiem jest 
język polski. Stąd też pojawił się pomysł opracowania  
i wdrożenia w naszej szkole innowacji programowo-
metodycznej pt. „Podróże serca, czyli kultura języka na 
co dzień”, promującej  poprawność języka ojczystego 
wśród młodych ludzi.  

Chcemy położyć większy nacisk na nienaganne 
posługiwanie się językiem mówionym i pisanym, aby nasi 
uczniowie wypowiadali się płynnie, starannie i prawidłowo. 
Wiele miejsca poświęcimy również kwestii czytelnictwa, 
ponieważ  dzięki  literaturze pięknej uczniowie 
 wzbogacają swoje słownictwo i  utrwalają poprawne 
wzorce językowe.  

Dlatego też podczas zajęć będziemy czytać fragmenty 
tekstów  literackich, ćwiczyć odmianę trudnych wyrazów, 
poszerzać znajomość związków frazeologicznych 
i przysłów  polskich, utrwalać pisanie różnych form 
wypowiedzi.   Jednym z głównych działań wychowawczych 
szkoły jest budzenie szacunku do ojczyzny, języka, 
literatury, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji 
regionu.  

SP w Tworogu od lat inicjuje działania mające na celu 
promowanie i wspieranie działań lokalnych instytucji 
i twórców. My także w czasie prowadzonych przez nas 
zajęć pragniemy sięgnąć do tego, co jest nam znane 
i bliskie, dlatego tytuł naszej innowacji zaczerpnęłyśmy 
z tomiku wierszy lokalnej poetki, malarki, nauczycielki 
i działaczki zamieszkałej w Tworogu – Barbary Izworskiej. 
Pani Barbara, choć urodzona w odległych od Śląska 
Barcicach koło Nowego Sącza, związana jest nieodłącznie 
z naszą szkołą. W 1960 r., po ukończeniu Studium 
Nauczycielskiego w Katowicach, rozpoczęła pracę 
w Szkole Podstawowej w Tworogu jako nauczyciel 
geografii. W swoim zawodzie przepracowała prawie 40 lat. 
Po przejściu na emeryturę poświęciła się działalności 
turystycznej oraz pracy z ludźmi starszymi na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich 
i Akademii Seniora w Tworogu. Mieszka i działa w Tworogu 
ponad 50 lat. Jest osobą bardzo aktywną, znaną i cenioną 
w naszym środowisku. W 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu wydał książkę pt. „Podróże serca”, w którym 
zaprezentowała swoje ostatnie wiersze. Ilustracje książki 
stanowiły reprodukcje jej własnych obrazów.  

W naszej innowacji chcemy głębiej przyjrzeć się twórczości
„naszej” poetki i malarki oraz wykorzystać jej twórczość do 
inspirujących zajęć z uczniami. Mamy także nadzieję, że 
bliski kontakt z tak interesującą osobowością pobudzi 
uczniów do rozwoju własnej wyobraźni i kreatywności, co 
zaowocuje nowymi i ciekawymi rozwiązaniami oraz 
przyczyni się do promowania twórczości autorki poza 
terem naszej gminy.  

Przed nami trzy lata pracy, które, mamy nadzieję, 
przyniosą wiele wspaniałych efektów, o których postaramy 
się informować na bieżąco. 

                                             
Hanna Pawełczyk, Sylwia Szwarc
nauczyciele Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Śląskich w Tworogu

AKTYWNA TABLICA 

Szkoła Podstawowa w Tworogu została zakwalifikowana 
do uczestnictwa w programie pt. „Aktywna tablica
z eTwinning”, organizowanym przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji. Jest to program ogólnopolski pod 
honorowym patronatem MEN. Prowadzony będzie na 
poziomach edukacyjnych od przedszkola do matury dla 
tych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach 
programu eTwinning.  

Szkolnymi koordynatorami projektu będą Pani Katarzyna 
Mika i Pani Beata Janiga. Dyrektor SP Tworóg Małgorzata 
Ziaja. 
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Niech Nowy Rok przyniesie wszystkim seniorom 
wytchnienie od codziennych trosk, by każdy dzień był 
wypełniony czasem radości, spokoju i odpoczynku, 
a naszym dzieciom niech będą przewodnikiem w szukaniu 
Polskiego Betlejem...  

Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

NOWY ROK I STARY SIĘ 
SPOTKALI I O PRZYSZŁOŚCI 
ROZMAWIALI… 

Dostojnym krokiem, lecz zdradzającym zmęczenie na 
scenę wkroczył Stary Rok. Rozejrzał się i zrozumiał, że 
nadeszła pora na zmianę. Musi odejść i pozwolić 
działać pełnemu werwy Nowemu Rokowi. Tak w dużym 
skrócie można opisać zaprezentowaną 11 stycznia 
w Budynku Wielofunkcyjnym w Nowej Wsi Tworoskiej 
scenkę rodzajową Klubu Seniora.  

Spotkanie Kolędowe rozpoczęła przewodnicząca Klubu 
Barbara Izworska krótką opowieścią o zwyczajach 
kolędowych. Następnie grupa seniorów odegrała 
wspomnianą scenkę, którą zakończyli przebierańcy-
kolędnicy donośnym śpiewem. Publiczność nie pozostała 
bierna, po chwili kolędowała cała sala. Noworoczne 
spotkanie stało się również okazją do uhonorowania jednej 
z seniorek działających w Klubie. Brygida Rekus otrzymała 
z rąk Barbary Izworskiej dyplom z napisem: Tytuł 
Honorowy – Mistrz Cukiernictwa. W ten sposób członkowie 
Klubu chcieli podziękować swojej koleżance za porady 
cukiernicze, ciekawe przepisy i wypieki, które pojawiają się 
na stołach w trakcie klubowych spotkań.  

SPOTKANIA NOWOROCZNE 

16 stycznia w Willi Hanusek odbyło się spotkanie 
noworoczne seniorów z Boruszowic i Hanuska. Wśród 
zaproszonych gości był obecny wójt Eugeniusz Gwóźdź, 
przewodnicząca rady gminy Beata Czierpka-Brol i radny 
Piotr Jaruszowiec. Oficjalnie uroczystość rozpoczął sołtys 
Marian Łuczak składając przybyłym gościom 
najserdeczniejsze życzenia. Następnie odśpiewano „sto 
lat” dla księdza proboszcza Konrada Lempy z okazji 
niedawno obchodzonych urodzin. W tak miłej, pełnej 
życzliwości atmosferze upłynęło styczniowe popołudnie 
(zdj. na www.twg-kurier.pl).   
 

19 stycznia w SP w Tworogu odbyło się spotkanie 
seniorów naszej miejscowości organizowane przez Radę 
Sołecką Tworoga. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie 
Eugeniusz Gwoźdź i Łukasz Ziob. Kamratki i uczniowie 
klas III pod opieką Pani Katarzyny Miki i Pani Beaty Janigi 
przygotowali piękny i wzruszający program artystyczny pt. 
„Nasze światełko do nieba”. To coroczne spotkanie ma 
swój mocny wydźwięk moralny i etyczny. Ważnym jest, 
abyśmy potrafili z pokorą i wdzięcznością czerpać ze 
źródeł wiedzy, doświadczenia i mądrości osób starszych, 
naszych seniorów. To oni, mądrzy mądrością prostą, 
bezinteresowną, wskazują nam na wartości, którymi 
powinniśmy się kierować zawsze, w każdym dniu naszego 
życia.  

Spotkanie Kolędowe połączono z inauguracją Klubu 
Seniora działającego w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior +”. Jak informowaliśmy rok temu, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zdobył pieniądze na wyposażenie 
Klubu, a teraz będzie wspierał jego działalność. Działania 
aktywizacyjne seniorów w gminie Tworóg mają mieć 
charakter długofalowy. Po utworzeniu i wyposażeniu Klubu 
Seniora, GOPS złożył kolejny wniosek, tym razem na 
zapewnienie funkcjonowania stworzonej palcówki. 
W spotkaniu wzięła udział dyrektor GOPS-u Barbara 
Pyszniak, która przedstawiła Program i związane z nim 
korzyści.  



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SEGREGUJESZ ŚMIECI?  
PRZECZYTAJ CZY ROBISZ  
TO DOBRZE! 

Na stronie internetowej Gminy Tworóg dostępny jest 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych na  
I półrocze 2019 r. oraz przewodnik jak prawidłowo 
segregować odpady, żeby nie popełnić gafy. 
Zachęcamy do korzystania ze wskazówek. Dbanie  
o planetę jest wyłącznie w naszym interesie. Jak robić 
to z głową? Zaczynając od siebie i swojej okolicy… 

Pamiętajmy! Do żółtych worków powinny trafiać odpady 
wykonane z tworzyw sztucznych czyli między innymi 
plastikowe butelki, ale również puszki aluminiowe po 
napojach czy konserwach. Za odpady z tworzyw 
sztucznych uznawane są również kartony po napojach czy 
mleku, mimo iż w ok. 70 % składają się z celulozy. Takie 
odpady nie powinny trafiać do niebieskich worków 
przeznaczonych na papier. Mokry czy brudny papier 
również nie powinien się tam znaleźć, ponieważ nie nadaje 
się już do przerobu.  Do niebieskich worków możemy 
wkładać książki, zeszyty czy gazety, czyli surowce 
nadające się do recyklingu. Jeżeli chodzi o zielone 
pojemniki na szkło trzeba pamiętać, aby nie wrzucać tam 
świetlówek czy żarówek, a słoiki i butelki należy całkowicie 
opróżnić z zawartości. To samo tyczy się kartonów po 
napojach oraz metalowych pojemników po produktach 
spożywczych – wystarczy że będą puste, nie trzeba ich 
dodatkowo myć. Wyrzucając plastikowe butelki 
pamiętajmy, aby je zgnieść, dzięki temu zajmą mniej 
miejsca w worku.  

– Największa bolączką i grzechem głównym przy 
segregacji śmieci przez mieszkańców jest wrzucanie 
pieluch i styropianu do żółtych worków. Mimo, że są to 
tworzywa sztuczne należy je wrzucać do kosza na odpady 
zmieszane. Z kolei żużel i popiół nie powinien zawierać 
żadnych dodatkowych zanieczyszczeń takich jak 
niedopałki papierosów, śmieci papierowe czy inne. 
Stwierdzenie obecności takich dodatków w żużlu 
spowoduje nie odebranie pojemników. Warto o tym 
pamiętać, jeżeli chcemy uniknąć dodatkowych kosztów 
wywozu śmieci z naszego gospodarstwa domowego – 
mówi Józef Krain z ZUK-u.  

Puszki po farbach i lakierach (które zaliczane są do 
odpadów niebezpiecznych), sprzęt elektryczny  
i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe można 
oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Zużyte baterie należy wrzucać do 
oznaczonych pojemników, które znajdziemy m.in.  
w szkołach, sklepach, pocztach, urzędach. 
Przeterminowane lub niewykorzystane leki należy 
oddawać w wybranych aptekach wyposażonych  
w odpowiednie pojemniki.  

Szczegóły (harmonogram oraz przewodnik z praktycznymi 
poradami dotyczącymi segregacji) znajdziecie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Tworogu:  

www.tworog.pl/odpady-komunalne 
 

EFEKTY JUŻ WIDAĆ 

Wiosną minionego roku ruszyła rozbudowa Ośrodka 
Zdrowia w Tworogu. Decyzja była dyktowana coraz 
większą ilością pacjentów i potrzebą stworzenia 
dodatkowych gabinetów. Po niespełna roku część 
pomieszczeń jest już użytkowana.  

16 listopada minionego roku zakończyły się prace 
związane z rozbudową SPZOZ Tworóg. Jak informuje 
dyrektor Ośrodka Zdrowia, lek. Med. Małgorzata Sobol-
Kluz, wyłoniona firma zakończyła prace przed czasem.  

 

– W grudniu rozpoczęto procedurę odbioru obiektu przez 
firmę kominiarską, Sanepid oraz Inspektorat Straży 
Pożarnej. 7 grudnia otrzymano pozytywne opinie w/w 
placówek. Zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, który 11 grudnia przeprowadził 
obowiązkową kontrolę dopuszczenia obiektu do 
użytkowania. Prawomocną decyzję wraz z dokumentacją 
uzyskano w połowie grudnia. Od stycznia tego roku 
wyposażamy nowe pomieszczenia dla Pogotowia 
Ratunkowego. Mamy dodatkowe gabinety na część 
pediatryczną wraz z rejestracją dla dzieci, pomieszczenia 
biurowe oraz trzy dodatkowe, nowe gabinety lekarskie. 
W planie, o ile pogoda pozwoli jest wybrukowanie terenu 
dookoła budynku do końca marca – mówi dyrektor 
SP ZOZ.  

Zobacz zdjęcia pomieszczeń na www.twg-kurier.pl  

Foto. Jak widać gabinety już służą małym pacjentom. Dyrektor placówki, 
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz (na zdj. prawej) ma nadzieję, że wiosną 

uda się wykonać obejście wokół budynku. 
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MAMMOGRAFIA W TWOROGU 

Zapraszamy do badań mammograficznych w mobilnej 
pracowni mammograficznej LUX MED w lutym 2019. 
Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia  
i refundowanego przez NFZ.  

Drogie Panie, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia 
pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą 
niebezpieczne zmiany chorobowe. Badajcie się! W lutym 
będziecie mieć okazję. Badanie wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany personel medyczny. Jest szybkie  
i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania 
cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy 
radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech. 
Istotnym elementem opisu badania jest ocena 
porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy  
o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Do 
badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są 
ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi  
a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie 
ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.  

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić 
uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą 

rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. 

BERY! 

W sobotę 2 marca w Połomi i Wojsce odbędzie się 
tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Ostatkowy zwyczaj 

zostanie zakończony zabawami tanecznymi, które 
rozpoczną się ok. godz. 20 w podanych miejscach: 

 Wojska – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
 Połomia – miejscowa świetlica. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.  
Przebrania mile widziane! 

 

ZAPRASZAMY SZKOŁY 
PODSTAWOWE  

DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE  
„CZYTANIE TO NAJLEPSZY SPOSÓB  

UCZENIA SIĘ” 

ORGANIZATORZY:  

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu, Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 

CELE:  

rozwijanie wśród uczniów pasji czytelniczej, 
doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
popularyzacja twórczości Małgorzaty Musierowicz. 

REGULAMIN: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas starszych 
szkoły podstawowej (V - VIII) i składa się z II etapów. 
Do I etapu chętni uczniowie powinni przeczytać książkę 
Małgorzaty Musierowicz „Żaba”. 
W pierwszym etapie może wziąć udział dowolna liczba 
uczestników. Nauczyciel nadzorujący przeprowadzenie 
I etapu konkursu otrzyma zestaw pytań wraz z kluczem 
odpowiedzi. Przewidywany czas pisania testu:  
50 minut. 
Termin konkursu: 12.03.2019 r. 
Termin zgłoszenia szkoły: do 28.02.2019 r. 

Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów 
przechodzą do II etapu (3 osoby). Istnieje możliwość 
zmiany terminu I etapu konkursu przez nauczyciela 
nadzorującego, jeśli konkurs kolidowałby z innym 
zaplanowanym wydarzeniem w szkole. Do II etapu 
uczniowie powinni przeczytać książkę Małgorzaty 
Musierowicz „Sprężyna”  oraz zapoznać się z biografią 
pisarki. W II etapie obowiązują treści z książek „Żaba” i 
„Sprężyna”.  Termin II etapu: maj 2019 r.  

KONTAKT:  

SP w Tworogu tel. 32 285 73 69  
(Karina Jaksa, Hanna Pawełczyk) 
szkolatworog@wp.pl lub karinn28@interia.eu 



15 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Pionowo 

1. Klub sportowy  z Tworoga 
2. Antonim piekła 
3. Instytucja w Tworogu, obchodzi w tym roku 70-ty 

jubileusz istnienia 
4. Cmentarz między Wielowsią a Wojską 
5. Noworoczny przed Urzędem Gminy 
6. Najcenniejszy przy wyborach 
7. Wznoszone w sylwestra 
8. Szatan, diabeł, antychryst 
9. Dzielimy się nim w wigilię 
10. Agnostyczny, nie związany z żadną religią 
11. Sławny koń rotmistrza A. Królikiewicza 
12. Był cielęciem 
13. Absolutnie, autentycznie 
14. Ujemny ładunek elektryczny 
15. Zabawa ostatkowa w Połomii i Wojsce 

 

Poziomo 

1. Aktywne Kobiety ze Świniowic 
2. Bezpośredni paliwa zamiast gaźnika 
3. Przed wojną nazwa ul. Grunwaldzkiej w Tworogu 
4. Niejeden u filatelisty 
5. Dywersji lub desperacji 
6. Naciśniecie klawisza myszki 
7. Miejscowość obok Wojski,  
8. Barbara Izworska to przewodnicząca Klubu… 
9. Oznaka np. choroby 
10. Judym lub Żywago 
11. Motocykl do rajdów terenowych 
12. Mechaniczne pod maską 
13. „Kręgosłup” świecy 

 

Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą krzyżówkę i zgłoszą się z hasłem krzyżówki 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, otrzymają od nas upominki.  

Zapraszamy! 
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REKLAMA 

Foto. Oliwia Bieńko 


