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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

MASECZKI –  
DLA WAS OD GMINY 

Do świątecznego wydania 
dodajemy prezent –  
maseczkę ochronną. To 
inicjatywa Gminy, forma 
wyrażenia troski o Wasze  
bezpieczeństwo i byt  
drobnych przedsiębiorców.  

Maseczki uszyły krawcowe  
z gminy Tworóg. Noście na 
zdrowie!  

 

ŚWIĘTA ZE SMAKIEM 

Przed nami Wielkanoc, która 
na pewno na długo zapadnie 
nam w pamięci. Nasza 
czytelniczka z Kotów zdradza 
jak osłodzić ten czas  
i dlaczego tatar rybny powinien 
znaleźć się na Waszych 
stołach. 

Polecamy „Hobbystę”.  

 

DAWNE śYCIE W 
CZASACH ZARAZY 

Czy nasze życie w czasach 
zarazy bardzo różni się od 
tego sprzed dwóch wieków?  
W teorii powinno, w praktyce 
przekonajcie się sami… (str. 4) 

 Foto. Monika Pudykiewicz 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy „MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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KURIER TABLICA 

SPRZEDAŻ HURTOWA  
I DETALICZNA PIASKU 

Kopalnia piasku DRUTARNIA 2,  
zlokalizowana w Kaletach-Drutarni,  

przy ul. Koszęcińskiej, 

oferuje piasek spełniający normy: 

 PN-EN 13242+A1:2010  
– Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010  
– Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu  

 PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu 

 PN-EN 13139:2003/AC:2004 – Kruszywa do zaprawy 

KONTAKT: 
Telefon: 

693-314-200, 34-3566-041 

e-mail:  
phu_larix@o2.pl 

R          E          K        L          A          M          A 

Miasteczko Śląskie/Pyrzowice/ 
Świerklaniec/ Bytom/ 
 Piekary Śl./ Będzin 

Tworóg/Tarnowskie 
Góry/Toszek/ 

Pyskowice/Lubliniec 

 Boronów/Herby 
  Lubliniec 

 

KADRY Z LEKCJI  
Od 25 marca nauka w placówkach oświatowych w całym 
kraju odbywa się z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Uczniowie jednak nie narzekają 
na sytuację, swoje obowiązki realizują w domu  i świetnię 
im to wychodzi! Oto kadry z domowych lekcji (podpatrzone 
na profilach społecznościowych szkół). Obok domowy 
ogród w wykonaniu uczennicy z Wojski. Poniżej domowa 
lekcja geografii w Tworogu. Brawo!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.4 

– Dawne życie w czasach zarazy 
– Kapliczki i krzyże przydrożne 
– Msze święte – zawieszone  
– Wielkanoc online w Kotach 
– Drodzy biegacze!  

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 

– Świat według Patrycji  
– Święta ze smakiem 

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.9 

– Przeprowadzka z Wojski do Połomi  
– Zostań w domu. Czytaj książki  
– Edukacja regianalna w SP w Tworogu 
– Booktalking – zalajkuj czytanie! 
– GOK – działamy zdalnie 
– Dobra passa uczniów z Boruszowic 
– Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
– Międzyszkolny Konkurs Literacki dla klas III 

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.11 

– Pejzaż wyjątkowy 
– Nie jesteśmy obojętni 
– Akcja maseczki 
– Pomocna dłoń 
– Przedsiębiorcy martwią się 
– Asystent osobisty 
– Dla naszego pogotowia – do dzieła! 
– Rybki dotarły do celu 
– Młodzi przedsiębiorcy z Boruszowic 
– Uwaga oszuści! 
– Bajkusie i przepis na zdrowie! 
– Na pierwszej linii frontu 
  

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

tel. +48 515 122 424 

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain 

DZIENNIKARZ 
Anna Zapart 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel  

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  
tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER POD LUPĄ 
DAWNE ŻYCIE W CZASACH 
ZARAZY 

Marzec 2020 r. przejdzie do historii jako data wybuchu 
na terenie Polski epidemii koronawirusa. Dziś w walce 
z pandemicznymi szczepami wspiera nas nowoczesna 
medycyna, skuteczne metody diagnostyczne, 
genetyka oraz wiedza gromadzona przez wieki. Nie 
sprzyja nam jednak globalizacja, w wyniku której 
bardzo szybko agresywny wirus z Chin trafił do 
Europy. Czy nasze życie w czasach zarazy bardzo 
różni się od tego sprzed dwóch wieków? W teorii 
powinno, w praktyce przekonajcie się sami… 

Do najbardziej śmiercionośnej pandemii  w najnowszych 
dziejach ludzkości zalicza się grypa hiszpanka, która 
pochłonęła 50 milionów istnień na całym świecie. Jednak 
nasz region zapamiętał epidemię cholery. Ta bakteryjna 
choroba zakaźna wywołująca ostre biegunki i wymioty, 
które doprowadzają w krótkim czasie do odwodnienia 
organizmu, zaatakowała Górny Śląsk z największą siłą  
w pierwszej połowie XIX w. Do czynników zakaźnych 
należały: zanieczyszczona woda, wydzieliny chorych osób, 
niektóra żywność. Źródła historyczne, m.in. akta miasta 
Bytom, zespoły archiwalne Gemeindeverwaltung 
Miechowitz, Amtsbezirk Piassetzna i Amtsbezirk 
Koschentin, akta Polizeiverwaltung Königshütte, czy 
Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina, 
opisują jak ówczesne władze reagowały na zagrożenie. Są 
w nich wzmianki o zamkniętych szkołach, teatrach, 
domach gościnnych, nadzorze nad sprzedażą   
i ograniczeniu swobody poruszania się. Na podstawie 
zarządzenia z 4 maja 1831 r. utworzono kordon sanitarny 
w powiatach przygranicznych Górnego Śląska i zamknięto 
granice z Królestwem Polskim, Rzeczpospolitą Krakowską 
i Galicją. Nie wolno było przekraczać granicy, przewozić 
towarów, a nawet wysyłać listów. Wschodniej granicy 
pilnowało wojsko. W Koszęcinie organizowano kontrole 
podróżnych i nocne patrole miejscowości. Powołano 
komisje sanitarne. Ich zadaniem było m.in. zorganizowanie 
lazaretów dla ewentualnych chorych. Pod koniec wieku 
przedsiębiorstwa wodociągowe zaczęły stosować filtry 
piaskowe wody, by zminimalizować możliwość 
zainfekowania.  

Jak podaje Marek Paweł Czapliński w opracowaniu 
„Epidemie Cholery w rejencji opolskiej w latach 1831 – 
1894” 28 lipca 1831 r. zanotowano w szpitalu 
garnizonowym w Bytomiu pierwszy przypadek cholery. 
Ofiarą był chirurg lazaretowy Gottlieb Wendel. Gdy 
epidemia stała się faktem, miasto zamknięto i otoczono 
kordonem. Od lipca do sierpnia w Bytomiu w wyniku 
cholery zmarło 50 osób.  

W celu zminimalizowania ryzyka zachorowania lekarze 
zalecali zdrowy tryb życia: nie przemęczać się, ale też nie 
pozostawać bezczynnym; nie poddawać się negatywnym 
myślom – pozytywne nastawienie zwiększa siły organizmu; 
regularnie spać; spacerować; nie pić młodego, kwaśnego 
piwa, zsiadłego mleka, barszczu i kwasu chlebowego; 
 

pić w umiarkowanych ilościach wino, wódkę z kminkiem, 
anyżkiem, pomarańczą  lub jałowcem; jeść cielęcinę, drób,
chudą wołowinę i wieprzowinę, ryż, kasze i ziemniaki. 
Zalecano również odpowiedni strój: ciepłą odzież i świeżą 
bieliznę. Mieszkania należało często wietrzyć oraz 
dezynfekować środkami z apteki. Co ciekawe, jednym 
z zaleceń było palenie tytoniu, który miał chronić przed 
zakażeniem. Chorych izolowano. Jeżeli lekarz zdecydował, 
że chory może pozostać w domu, domostwo zamykano, 
a pilnowało je wojsko. Z domu nie wolno było niczego 
wynosić, psy i koty uśmiercano, a ptactwu przycinano 
pióra. Żywność i lekarstwa do zamkniętego domu 
dostarczały wyznaczone osoby. Pieniądze dezynfekowano 
w occie, a płacono podając monety na łyżce. 

Ostanie zachorowania na cholerę na terenie Górnego 
śląska odnotowano w 1894 r. Epidemia odcisnęła 
widoczne piętno na społeczeństwie. Z wiadomych 
przyczyn myśli wielu ludzi zwróciły się ku Bogu… 
Organizowano pielgrzymki błagalne o zatrzymanie 
choroby, a gdy minęło zagrożenie – pielgrzymki 
dziękczynne. Do dziś w wielu miejscach Górnego Śląska 
można odnaleźć kapliczki, krzyże, a nawet cmentarze 
choleryczne. 

 

Foto. Ulotka z informacjami o podstawowych zasadach higieny mających 
ustrzec przed chorobami zakaźnymi wydana w 1915 r. w Dąbrowie.  
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Kapliczka jest w tej chwili w bardzo dobrym stanie. 
Przeszła gruntowny remont w 2014 r. Wymieniono dach, 
wykonano podbitkę, całość pomalowano i ogrodzono. –
Remont wykonaliśmy wspólnymi siłami. Pomogli: firma
Megadach, Marek Lysik, Adam Doleżych i Emil Burda. 
Obecnie kapliczką opiekuje się Aniela Opara i Elżbieta 
Żmuda– mówi sołtys.   

Redakcja składa podziękowania za współpracę: Andrzejowi Eclerowi, 
Bernardowi Oparze, Jerzemu Bugajskiemu oraz Marianowi Łuczak. 

Kaplica Maryjna w Wesołej 

Na terenie gminy Tworóg znajduje się jeszcze jedno 
miejsce świadczące o obecności zarazy. 

KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻE   

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Boruszowicach 
 
– Interesujące obiekty małej architektury sakralnej znajdują 
się w Solarni (przysiółku Boruszowic). Na skrzyżowaniu 
dróg znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena z  około 
połowy XIX wieku (odnowiona w roku 1997) ufundowana 
przez ówczesnych mieszkańców jako wotum za ocalenie 
ich przed skutkami panującej na tym terenie zarazy.  
W pobliżu tej kaplicy miano pochować kilku żołnierzy 
napoleońskich. Drewniana figura św. Jana Nepomucena 
została skradziona w lipcu 2000 roku. Obok kapliczki stoi 
kamienny krzyż z polską inskrypcją (pisownia oryginalna): 

Pamjontka 
Jubileuszu Nadanego przez 
Ojcza swego Leona XIII-go 

Roku 1886 
Fundowany Zgminu 

Solarnja 

Opis pochodzi z opracowania Jerzego Bugajskiego 
„Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Tworóg”. Nawiązuje 
do przekazu ustnego o żołnierzach napoleońskich, którzy 
wędrując z Moskwy zatrzymali się na terenie obecnych 
Boruszowic. Niefortunnie w żołnierskich szeregach 
rozpanoszyła się zaraza cholery. Ci, którzy zmarli podobno 
zostali pochowani w okolicy kapliczki św. Jana 
Nepomucena postawionej na skrzyżowaniu ulic Traugutta  
i Braci Bolko. 

Pierwszy remont kapliczki, który miał miejsce w 1997 r. 
wykonali mieszkańcy: Rufin Opara i Emil Burda.  
Bezcenna figurka św. Nepomucena niestety została 
skradziona. 28 października 2000 r. w dawnej, 
boruszowickiej szkole z inicjatywy Elwiry i Andrzeja Ecler 
uruchomiona została Izba Regionalna. – Jakiś czas 
później, po artykule w tygodniku „Gwarek” poświęconym 
zabytkom regionalnym zgromadzonym w Izbie Pamięci 
doszło do kradzieży. Skradziono oryginalną figurkę św. 
Nepomucena  z Solarni, krótko później zaginęła również 
figurka św. Nepomucena z Tworoga – wspomina sołtys, 
Marian Łuczak.  

– W pobliżu przysiółka Wesoła (parafia Koty), przy głównej 
drodze stoi niewielka kapliczka murowana na rzucie 
kwadratowym z dachem czterospadowym z połowy XIX 
wieku. Wewnątrz niewielki ołtarzyk z współczesnym 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wg lokalnej 
tradycji kapliczkę wybudowano na dawnym cmentarzu 
cholerycznym – czytamy w opracowaniu Jerzego 
Bugajskiego. Kapliczkę wzniesiono dla upamiętnienia ofiar 
epidemii cholery z 1737 r. W parafii Koty epidemia
pochłonęła aż 304 ofiary. Według podania ustnego, ofiary 
zarazy grzebane były na obrzeżach Wesołej. Pierwszy 
odnaleziony zapis o tym, że na cmentarzu cholerycznym 
postawiono kapliczkę, pochodzi z dnia 18.05.1737r. 
Fundatorem była pani Joszko z Wesołej. Obecną 
murowaną kapliczkę Wojewódzki Konserwator Zabytków 
określił na około 1880r.  

Więcej na temat kapliczki w Wesołej przeczytacie na 
naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl. 
W archiwum szukajcie wydania nr 28 z 14 czerwca 2010 r., 
w nim opublikowaliśmy tekst „Kaplica Maryjna w Wesołej”. 
Artykuł powstał w oparciu o materiały udostępnione przez 
Fryderyka Zgodzaja oraz o rozmowy z mieszkańcami 
Wesołej. Polecamy!  

Foto. Zdjęcie udostępnione przez Andrzeja Eclera 
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WIELKANOC ONLINE  
W KOTACH 

Transmisja na stronie parasmedia.pl: 
 Niedziela palmowa – Msza św. o godz. 10.30 
 Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – 

godz. 18 
 Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 

18 
 Wielka Sobota – Wigilia Pashalna – godz. 18 
 Wielkanoc – Msza św. Rezurekcyjna – godz. 7  
 Poniedziałek Wielkanocny – Msza św. o godz. 

10.30  
www.parafiakoty.eu 

 

R            E            K            L            A            M            A 

DRODZY BIEGACZE! 

Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2,  
w poczuciu społecznej odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich,  

z przykrością informujemy, iż termin 
(09.05.2020 r.) VI Tworogowskiej Dychy  

po Trowie zostanie przełożony.  

Na ten moment nie jesteśmy w stanie wyznaczyć 
nowej daty, ale o wszelkich zmianach i kolejnych 

krokach będziemy Was informować. 

Ten trudny czas jest sprawdzianem  
odpowiedzialności, dojrzałości, zrozumienia 

i solidarności dla nas wszystkich. 

 

MSZE ŚWIĘTE – ZAWIESZONE 

Zgodnie z dekretem Biskupa gliwickiego wszelkie 
nabożeństwa i msze święte zostały zawieszone do 
odwołania. Jak sobie radzą nasze parafie? W Parafii  
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kotach 
zaproponowano msze za pośrednictwem telewizji, radia  
i internetu. W niedziele wierni mogli uczestniczyć  
w mszach transmitowanych o godz. 10:30 z Parafii 
Świętego Józefa w Krupskim Młynie. Transmisje na żywo 
można było oglądać pod adresem:  

www.facebook.com/Parasmedia-104157784559833/ 

W Tworogu również sytuacja bezprecedensowa. Drzwi 
kościoła są na ogół zamknięte dla wiernych. Z pewnymi 
wyjątkami. Codziennie od godz. 12 do godz. 16 kościół jest 
otwarty dla osób przychodzących na indywidualną 
modlitwę. Ksiądz proboszcz codziennie odprawia 
dodatkową mszę (bez udziału wiernych) w intencji chorych, 
personelu medycznego oraz w intencji wszystkich 
parafian.   

  



7 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
ŚWIAT WEDŁUG PATRYCJI  

Świat nawołuje do pozostania w domach, jednak 
niektórym wyjątkowo trudno usiedzieć na miejscu. 
Szczególnie dotyczy to osób, które na co dzień bardzo 
intensywnie pracują, spotykają mnóstwo ludzi i są  
w ciągłym ruchu, takim jak np. instruktorzy fitness… 
Patrycja Jaruszowiec, instruktorka Jumping Frog  
w Tworogu to wulkan energii. Choć zajęcia  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu zostały 
zawieszone z powodu koronawirusa, ona postanowiła 
trenować dalej. Na potrzeby sytuacji wdrożyła system 
#trenujwdomu i zamieniła swój salon na salę ćwiczeń. 
Niedawno wróciła też z kolejnej wyprawy po świecie,  
o której nam opowiedziała.  

– Jeżeli nie mogę poprowadzić zajęć w tradycyjny sposób, 
szukam innego rozwiązania. To nie czas na nic nie 
robienie! Gdzieś pomiędzy nowym serialem, rozdziałem 
książki, sernikiem a szarlotką wskakuj w wygodne ciuszki  
i działamy! – motywuje do aktywności fizycznej  
w domowym zaciszu. Jak dbać o formę? Według Patrycji 
każdy z nas wymaga innego podejścia. Strategia 100%, 
albo nic do niczego dobrego nie prowadzi. Sprawdza się 
natomiast metoda małych kroków. – Na pewno lepiej 
zrobić 10 przysiadów, niż nie zrobić ani jednego. Zawsze 
zachęcam do zrobienia czegoś dla siebie, wyjścia na 
siłownię, na trening, ruszyć w teren na rowerze,  
 

czy po prostu wyjść na spacer. Żeby wprowadzić zmianę 
taką, która stanie się naszym nawykiem potrzebujemy 
ok. 60 dni oraz wytrwałość i cierpliwość – wyjaśnia. Co 
prawda sytuacja związana z pandemią nie ułatwia zadania, 
ale też nie uniemożliwia dbania o formę. Można efektywnie 
trenować w domu. Patrycja przygotowała dla was treningi 
on-line, które udostępnia na swoim profilu facebookowym.  

Prócz kompletnych zestawów ćwiczeń znajdziecie tam 
również rady jak nie zwariować w domu, jak nie przytyć 
i jak budować odporność! – Nie zapominajcie o tym, że 
zdrowa, świadoma i pełnowartościowa dieta będzie 
wspierać odporność. Dbajcie o siebie również od środka. 
To, co ląduje na naszym talerzu i w naszych brzuchach 
wpływa na naszą odporność! Nie zaniedbujcie diety, 
szczególnie teraz, kiedy możemy zwolnić na chwilkę 
i zastanowić się nad tym co zjadamy – mówi. Sport to 
zdecydowanie pasja jej życia, z której czerpie wiele 
radości. Treningom zawsze towarzyszy szeroki uśmiech 
i zaraźliwa motywacja do działania. Patrycja na co dzień 
pracuje jako trener w WOW BODY oraz jako instruktor 
fitness w  Factory Squash & Fitness, w Gminnym Ośrodku 
Kultury prowadzi dodatkowo sekcję Jumping Frog Tworóg 
oraz liczne kursy tańca. Aktywna, pełna wigoru 
i pozytywnego nastawienia inwestuje w siebie i swoje 
marzenia, wśród których numer jeden to podróże. 

Zwiedzanie świata to zdecydowanie ważny punkt w jej 
życiu. Na liście miejsc, które odwiedziła znajdują się: cały 
Wietnam, Dubaj, Katar, duża część Europy, Hiszpania, 
Grecja, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia, Węgry, 
Austria. W tym roku zdążyła odwiedzić Australię, gdzie 
spędziła dwa i pół tygodnia. Jak wspomina czas spędzony 
na drugiej półkuli? – Życie tam to jakiś totalny kosmos! 
Natura jest przepiękna! Nieopisana dzikość, a zarazem 
wszechobecny balans. Słońce, plaże, dżungle, wspaniali 
ludzie, którzy są przekochani i niesamowite zwierzęta. 
Tydzień żyliśmy w kamperze jadąc na północ i mogę 
z czystym sumieniem potwierdzić, że Australia to kraj 
totalnie przystosowany na takich podróżników. Jednak bez 
pełnego baku nie ma co ryzykować, bo odległości między 
miejscami do tankowania sięgają nawet 400km. Niestety 
w porównaniu do Azji, w Australii nie ma co liczyć na 
niepowtarzalne smaki. Tamtejsza kuchnia jest raczej 
prosta. Plaże nie są zatłoczone, czyste i piękne, niestety 
trochę niebezpieczne ze względu na pływające tam 
jadowite meduzy, więc w niektórych miejscach zostało mi 
tylko bieganie zamiast kąpieli. Odwiedziliśmy także 
Sydney, które zdecydowanie robi wrażenie. I jeśli ktoś 
uwielbia chodzić – jak my, to polecamy taki całodniowy 
spacer ze zwiedzaniem ok.40km – opowiada Patrycja.  

Australia to kolejne spełnione marzenie, niezapomniana 
przygoda! W planach jest jeszcze Gruzja, Stany 
Zjednoczone i gdzie nogi poniosą, nie wykluczone, że 
nabierze apetytu na zdobycie Everestu. – Marzenia są 
super, trzeba marzyć! Nie odkładam marzeń na później, 
odkładam na marzenia! – podsumowuje.   
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

 

ŚWIĘTA ZE SMAKIEM 

Przed nami Święta Wielkanocne, które na pewno zapadną 
nam na długo w pamięci. Wielkanoc to najstarsza 
uroczystość chrześcijańska, w tym roku będziemy 
świętować 12 kwietna. Tradycyjne zwyczaje wielkanocne 
takie jak malowanie pisanek, święcenie pokarmów czy 
Śmingus-Dyngus tym razem będą wyglądać zdecydowanie 
inaczej. Jednak mimo tej trudnej sytuacji zadbajmy, aby na 
naszych stolach zagościły tradycyjne potrawy wielkanocne 
a atmosfera przy stole była radosna. 

Mimo, że w internecie przepisów na potrawy i ciasta 
wielkanocne znaleźć możemy sporo, my stawiamy na 
sprawdzone przepisy naszych czytelniczek. Babki, 
mazurki, jajka przyrządzone na różne sposoby, biała 
kiełbasa czy żurek, to właśnie te potrawy przygotowujemy 
na niedzielne świąteczne śniadanie. Nasza czytelniczka  
z Kotów Monika Pudykiewicz zdradza nam swoje sekretne 
przepisy na dania Wielkanocne bez których nie wyobraża 
sobie świąt. 

CIASTO AMBASADOR 

Składniki: 
 2 szkl. mąki 
 1.5 szkl. cukru 
 1/2 paczki cukru wanilinowego 
 4 łyżeczki kakao 
 2 łyżki wódki lub spirytusu 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 1/2 szkl. wody 
 1 kostka masła (200 g) 
 5 jaj 
 opcjonalnie bakalie jako dodatek 

Przygotowanie: 
Woda, cukier, cukier wanilinowy, masło i kakao 
umieszczamy w garnuszku i podgrzewamy aż wszystkie 
składniki się rozpuszczą i połączą. Z przygotowanej masy 
odlewamy pół szklanki na polewę. Uwaga, bo jest pyszna  
i dzieciaki uwielbiają ją wyjadać. 

Resztę ostudzić i połączyć z mąką i żółtkami. Dodajemy 
składniki powoli ciągle miksując masę. Na końcu dodajemy 
alkohol i ubitą pianę z białek. Ciasto pieczemy 50 min. 
W temperaturze 180° 

TATAR RYBNY 

Składniki: 
6 płatów śledzia 
3 papryki 
1 cebulka 
3 jaja ugotowane na twardo 
2 ogórki kiszone (mogą być korniszony) 
2-3 łyżki grzybków marynowanych – klasyczne pieczarki 
ze sklepu lub swojej roboty ze spiżarni 
1.5 łyżki musztardy 
1.5 łyżki koncentratu pomidorowego 
1.5 łyżki miodu 
1 łyżeczka papryki słodkiej 
odrobina startego imbiru.  

Przygotowanie: 
Papryki opiekamy w piekarniku ok. 10-15 minut 
w temperaturze 180-200 stopni po to, aby ładnie zdjąć 
z nich skórę. Najlepiej w małej brytfance ponieważ woda-
sok, który puszczą warto dodać do naszego tatara. 
Papryki, śledzie, cebulę, jajka i ogórki kroimy w zgrabną 
kostkę, mieszamy razem. Dodajemy pozostałe składniki 
i odstawiamy na noc do lodówki aby się "przegryzł" Jest 
pyszny. Jeśli zrobicie go raz, to już będziecie regularnie 
wracać do tego przepisu. Ilość składników można dowolnie 
modyfikować wedle upodobań. 
 

Życzymy spokojnych i smacznych  
Świąt Wielkanocnych 

 
#ZostańcieWdomu. 

 

Foto. Monika Pudykiewicz 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
PRZEPROWADZKA Z WOJSKI  
DO POŁOMI 

Trwają prace związane z przeniesieniem księgozbioru 
biblioteki w Wojsce do świetlicy wielofunkcyjnej  
w Połomi. – To działania wynikające z troski o naszych 
czytelników, pracownika i księgozbiór. Zapewniam 
wszystkich, że zmiana była konieczna. Lokal w Wojsce 
wymagał gruntownego remontu. GOK nie jest jego 
właścicielem, dlatego podjęliśmy decyzję  
o przeniesieniu biblioteki do naszego budynku  
w Połomi – wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu, Grażyna Chmiel.  

Filia w Wojsce istniała już w 1989 r. Wówczas w skład 
Gminnej Biblioteki Publicznej wchodziły filie w Wojsce,  
Boruszowicach, Ziętku oraz utworzona w tym samym roku  
filia w Potępie. W 1991 r., w wyniku podziału terytorialnego 
gmin, filie w Ziętku i w Potępie zostały włączone do nowo 
utworzonej gminy Krupski Młyn. Od 1991 r. sieć 
biblioteczna to centrala w Tworogu i filie w Boruszowicach  
i w Wojsce. W marcu 2020 r. filia w Wojsce została 
przeniesiona do Połomi.  

 

ZOSTAŃ W DOMU  
– CZYTAJ KSIĄŻKI!  

Trwa pandemia koronawirusa, a w związku z tym instytucje 
kultury takie jak Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna pozostają czasowo 
zamknięte. Nie oznacza to jednak, że czytelnicy powinni 
odłożyć swoją pasję na półkę. Wręcz przeciwnie! Podobno 
nad wejściem do biblioteki w Aleksandrii widniał napis: 
„Lekarstwo dla duszy”… – Wierzymy w to, że książki maja 
terapeutyczną moc. Czytanie wycisza, uspokaja, pomaga 
oderwać myśli od stresującej rzeczywistości, po prostu 
poprawiają samopoczucie – mówi dyrektorka GOK-u, 
Grażyna Chmiel.  

Biblioteka jest zamknięta, ale książki, czasami 
zapomniane, zakurzone stoją na waszych półkach. Być 
może warto wrócić do jakiejś lektury sprzed lat lub w końcu 
przeczytać książkę, która od dawna czeka na swoje pięć 
minut. Po prostu czytajcie!  A jeżeli macie ochotę na 
więcej, zajrzyjcie do zasobów internetowych. W sieci są 
miejsca, gdzie bezpłatnie są udostępnione wybrane książki 
i nie tylko… Oto kilka przykładów: 

 www.wolnelektury.pl 
 www.lektury.gov.pl 
 Federacja Bibliotek Cyfrowych 
 Śląska Biblioteka Cyfrowa  

Foto. Na zdjęciach pracownicy GOK-u podczas przeprowadzki.  

DRODZY CZYTELNICY! 

Nie martwcie się, jeżeli otrzymujecie powiadomienia  
o upomnieniu. Bibliotekarze robią na bieżąco 
prolongaty. Wasze wypożyczenia będą automatycznie 
przedłużane. Oddacie książki, gdy sytuacja pozwoli.  

Trzymajcie się zdrowo! 

Nowy lokal (I piętro świetlicy wielofunkcyjnej przy  
ul. Bytomskiej) został w pierwszej kolejności odświeżony. 
W marcu pracownicy GOK-u zaczęli porządkować regały  
i układać na nich książki – łącznie 8 000 woluminów. 
Biblioteka oferuje bogatą kolekcję literatury pięknej, książki 
popularnonaukowe, młodzieżowe i sporo literatury 
dziecięcej. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany  
i dostosowywany do potrzeb lokalnego środowiska. 
Bibliotekarka czeka na wasze odwiedziny! Odpowie na 
wszystkie pytania, doradzi, a w razie potrzeby sprowadzi 
książki z centrali. Drzwi biblioteki będą otwarte dla 
wszystkich! Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiemy. Termin 
otwarcia jest uzależniony od pandemii koronawirusa. 

Biblioteka będzie czynna  
we  wtorek, środę i piątek w godz. od 12.00 do 17.00. 

 

EDUKACJA REGIONALNA  
W SP W TWOROGU 

Miło mi poinformować, że jesteśmy w zaszczytnym gronie 
kilkunastu szkół podstawowych zakwalifikowanych do 
kolejnego III etapu Konkursu kuratoryjnego – „Edukacja 
regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu 
dziedzictwu… – Jan Paweł II”. Przed nami kolejne zadania 
do realizacji. Gratulacje i wielkie podziękowania dla 
wszystkich nauczycieli zaangażowanych w realizację tego 
projektu. Brawo ! 

Małgorzata Ziaja 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

BOOKTALKING  
– ZALAJKUJ CZYTANIE! 

Poniżej przedstawiamy propozycję Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu. Oto fragmenty książek, które bez 
problemu można poczytać w internecie za darmo. Dobra 
książka pozwoli nam na moment przenieść się w inny 
wymiar i oderwać od codziennych problemów. Na początek 
proponujemy sięgnąć po jedną z najważniejszych powieści 
XX wieku, „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. 
Całą książkę bez problemu pobierzecie ze strony 
www.biblioteka.kijowski.pl 

– Zatem domaga się pan, aby go aresztowano? Czy dobrze pana 
zrozumiałem? – zapytał Strawiński. “To mądry człowiek – 
pomyślał Iwan. – Trzeba przyznać, że wśród inteligentów także 
trafiają się wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się temu zaprzeczyć” 
– i odparł: – Pewnie! Jak mam się tego nie domagać, niech pan 
sam pomyśli! A tymczasem trzymają mnie tu siłą, świecą mi  
w oczy lampą, wsadzają do wanny, pytają o wujka Fiedię. Wujek 
już dawno ziemię gryzie. Żądam, żeby mnie natychmiast 
wypuszczono! – No, cóż, wyśmienicie, wyśmienicie! – powiedział 
Strawiński. – A zatem wszystko się wyjaśniło. Rzeczywiście, po 
cóż mielibyśmy trzymać w lecznicy człowieka, który jest zdrów?  

Dla najmłodszych i ich rodziców proponujemy „Bajki 
Pomagajki”. Praca zbiorowa to zbiór opowiadań, z 
pomocą których w zrozumiały sposób wyjaśnicie dzieciom 
codzienne wydarzenia i sytuacje z jakimi się spotykają. 
Pozwolą one również lepiej zrozumieć przedszkolakom 
otaczający je świat. Bez problemu możecie pobrać tą 
pozycję ze strony www.bibpedskawina.pl Poniżej 
fragment historii nieśmiałego króliczka Tobiego. 

Całe popołudnie króliczek siedział w swoim pokoju i nawet nie 
chciał się bawić. Przed snem mama, jak zwykle, poszła do 
pokoiku synka, żeby przeczytać mu bajkę, ale chłopiec nie miał 
na to ochoty. Mama jednak przekonała synka, żeby posłuchał 
nowej bajki, którą tatuś kupił dzisiaj w księgarni. Króliczek zgodził 
się bardzo niechętnie i początkowo prawie nie słuchał tego, co 
czyta mama. Nagle usłyszał jej słowa: – Jesteś bardzo nieśmiały 
– czytała mama. Króliczek przypomniał sobie to, o co zapytała 
go. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY – 
DZIAŁAMY ZDALNIE! 

Zaglądajcie na naszą stronę internetową www.gok-
tworog.pl oraz nasz profil na Facebooku. Dla Was 
działamy zdalnie! Ten trudny czas może być twórczy! Jola 
Warzecha w ramach warsztatów plastycznych ogłosiła 
wyzwanie dla najmłodszych – wykonanie kreatywnej 
ścianki z recyklingu. – Rolki papierowe, osłonki z jajek, 
karton, kolorowe farby i szczypta fantazji. To wam 
wystarczy. Format dowolny.. Na zdjęcia prac czekam pod 
adresem artgoktworog@gmail.com. Po więcej ciekawych  
i kreatywnych wyzwań malarskich, dla dużych i małych 
zapraszam na facebookowy profil „Zabawa w artystę” – 
mówi instruktorka warsztatów plastycznych. Akademia 
Sportu „DESHI” również przeniosła się do sieci, podobnie 
fitness. Bibliotekarki za pośrednictwem internetu 
udostępniają ciekawe  akcje związane z czytelnictwem (np. 
#NieZostawiamCzytelnika), ogłaszają konkursy i proponują 
darmowe zasoby bibliotek cyfrowych.  

DOBRA PASSA  
UCZNIÓW Z BORUSZOWIC 

4 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
im. H. Jordana odbyły się eliminacje rejonowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach 
reprezentowały trzy uczennice. W kategorii wiekowej klas 
I-III I miejsce wywalczyła Hania Openchowska z klasy II, 
a II miejsce zajęła Emilka Bosz z klasy III. Emilia Sałapata 
z klasy VIII nie zdobyła punktowanego miejsca, 
ale świetnie zaprezentowała się wśród uczniów całego 
powiatu tarnogórskiego. Nauczyciele są dumni ze swoich 
uczennic tym bardziej, że Hania Openchowska jako 
laureatka I miejsca będzie reprezentować szkołę i powiat 
tarnogórski w etapie wojewódzkim konkursu w Katowicach. 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

Szkoła Podstawowa w Tworogu przystąpiła do akcji 
pn. „Szkoła pamięta”, w ramach której uczniowie klas 
siódmych i ósmych mogli zapoznać się z historią Żołnierzy 
Wyklętych. Wystawa oraz lekcje historii pomogły 
zrozumieć młodzieży, kim byli i jak zasłużyli się dla kraju 
Żołnierze Wyklęci. Lekcje historii prowadzone przez Panią 
Iwonę Pilc urozmaicone były piosenkami: „Ballada 
o rotmistrzu Pileckim” (L. Makowiecki), „Lawina” (Golec 
Orkiestra) i „Jedna chwila” (K. Malejonek). 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
LITERACKI DLA KLAS III 

9 marca w Szkole Podstawowej w Tworogu, w bibliotece 
szkolnej, odbył się Konkurs Literacki dla klas III „Piątka 
z Zakątka”, poświęcony twórczości Krystyny Drzewieckiej. 
Celem konkursu było propagowanie literatury dziecięcej, 
kształcenie czytania ze zrozumieniem. W konkursie 
uczestniczyły czteroosobowe zespoły ze szkół 
w Boruszowicach, Potępie, Wojsce i Tworogu.  

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie 
uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące biografii 
autorki, a w drugim etapie uczniowie odpowiadali pisemnie 
na pytania zawarte w teście. 

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Winkler, Sylwia 
Szwarc-Kuc, Karina Jaksa wyłoniła zwycięzców: 

 I miejsce – Alicja Mazur ze Szkoły Podstawowej 
w Tworogu 

 II miejsce – Hanna Tomczyk z Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach 

 II miejsce – Jakub Święcicki ze Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach 

 III miejsce – Zuzanna Kosma  ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu 

Gratulujemy!  
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TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
NIE JESTEŚMY OBOJĘTNI 

Gmina Tworóg jest jedną z pięciu gmin, które udzieliły 
wsparcia Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 
w Bytomiu, gdzie znajduje się oddział zakaźny.  

Placówkę wsparły również Zbrosławice, Radzionków, 
Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Do akcji włączają się 
również wolontariusze, lokalne firmy, osoby prywatne. 
Przekazane przez nich środki finansowe pozwolą na zakup 
niezbędnego sprzętu oraz środków dezynfekujących 
i higienicznych, tak bardzo potrzebnych w walce 
z koronawirusem. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz 
bardzo dziękuje wszystkim, którzy wsparli personel 
medyczny placówki. Dzięki darowiznom oddział zakaźny 
jest doposażany m.in. o aparaty RTG, urządzenia do 
dezynfekcji pomieszczeń i dezynfekcji osobistej personelu, 
niebawem powstaną dwie śluzy na terenie oddziału. Ta 
pomoc, jak podkreśla prezydent miasta, jest dziś bardzo 
potrzeba. 

Każdy z nas może wesprzeć Szpital Specjalistyczny nr 1 
w Bytomiu darowizną, którą można przekazać na konto 
szpitala: 

ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619 

z dopiskiem „Darowizna na cele oddziału zakaźnego 
Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” 

AKCJA MASACZKI!  

Gmina Tworóg zakupiła z budżetu własnego bawełniane 
maseczki ochronne wielokrotnego użytku wykonane przez 
lokalne firmy. 500 sztuk maseczek zostało przekazanych 
do rozdysponowania wraz z naszym miesięcznikiem. 
Do każdego egzemplarza dołączono instrukcję obsługi, 
którą znajdziecie również na naszej stronie www.twg-
kurier.pl  

Kiedy warto pamiętać o takiej ochronie? Gdy udajesz się 
do miejsca publicznego (ośrodka zdrowia, sklepu, banku, 
urzędu, przemieszczasz się środkami komunikacji 
pasażerskiej), a więc wszędzie, gdzie jesteś narażony na  
kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkasz. 

Pamiętajcie jednak, że maseczka, którą Wam 
przekazujemy nie chroni w 100 % od zarażenia. Może 
zmniejszyć ryzyko przedostania się wirusów i bakterii do 
organizmu oraz ich rozprzestrzenianie się z osoby 
zarażonej. Chroni przed dotykaniem rękoma okolic twarzy: 
oczu, ust i nosa. Powinna być używana z zachowaniem 
innych środków ostrożności: np.  nigdy nie powinno się 
dotykać maseczki w trakcie jej noszenia (przenosimy 
wtedy wszystko co się mogło na niej nagromadzić, na 
dłonie – jeśli ci się to zdarzy, dokładnie umyj lub 
zdezynfekuj ręce), nie powinno się maseczki nosić cały 
czas. O innych zaleceniach przeczytacie w instrukcji.  

Noście na zdrowie! 

PEJZAŻ WYJĄTKOWY… 

Na drzwiach aptek wywieszone prośby o pojedyncze 
wchodzenie do środka. Kościół otwarty tylko w wybranych 
godzinach na potrzeby indywidualnej modlitwy. Urząd 
Gminy zamknięty dla petentów, kontakt możliwy tylko 
telefonicznie i mailowo. Podobnie Zakład Usług 
Komunalnych, Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek 
Kultury. Przedszkole zamknięte, szkoła prowadzi 
nauczanie zdalne. Ośrodek Zdrowia pracuje w trybie 
nadzwyczajnym i zachęca do korzystania z porad 
telefonicznych… Tworóg, 3 kwietnia. Pejzaż wyjątkowy.  
Tej wiosny nikt z nas nie zapomni.  

Wirus SARS–CoV–2 wywołujący chorobę COVID–19 
dotarł już do 181 krajów na świecie. Liczba zarażonych 
przekroczyła 1 milion. Na całym świecie zmarło ponad 50 
tysięcy osób. To stan na początek kwietnia 2020 r., już 
teraz wiemy, że statystyki będą coraz dramatyczniejsze… 
Tymczasem wiele osób wciąż lekceważy przestrogi  
i bagatelizuje sprawę. Urząd Gminy apeluje o rozwagę  
i potraktowanie wszelkich zaleceń bardzo poważnie. 
Zagrożenie jest realne i wysokie. – W związku  
z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji 
koronawirusa, stosując się do zaleceń służb sanitarnych, 
aby minimalizować bezpośrednie kontakty międzyludzkie, 
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Gminy 
Tworóg oraz wszystkie podległe jednostki będą obsługiwać 
petentów zdalnie: telefonicznie, drogą komunikacji 
elektronicznej lub przez platformę E-PUAP (…) Urząd 
pracować będzie normalnie, w wyjątkowych przypadkach 
wymagających wizyty petenta w Urzędzie sprawy będą 
załatwiane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
pod numerem telefonu 32 285 74 93 – czytamy na stronie 
Urzędu Gminy.  

O tym, że agresywny wirus dotyczy również nas 
przekonaliśmy się 23 marca. Tego dnia pojawiła się 
informacja o pierwszym potwierdzonym przypadku 
koronawirusa w Gminie Tworóg. Mieszkaniec Tworoga 
został hospitalizowany w Chorzowie.  

KORONAWIRUS –  
STAN W GMINIE TWORÓG  

NA 3.04.2020 

 3 osoby zakażone 
 21 osób przebywało w kwarantannie na 

podstawie decyzji sanepidowskiej,  
 15 odbywało kwarantannę w związku  

z powrotem do kraju.  
 
Gmina będzie podawać raporty  
na stronie internetowej. 
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POMOCNA DŁOŃ 

Tegoroczna wiosna to trudny sprawdzian dla nas 
wszystkich. Jednak są grupy osób, które w sposób 
szczególny są narażone na zagrożenie infekcją. To  
z oczywistych względów służba zdrowia i osoby starsze, 
samotne, które muszą same o siebie zadbać. Na 
szczęście nie brakuje ludzi, którzy  chcą nieść 
bezinteresowną pomoc. Ten pozytywny akcent daje 
nadzieję… 

Gmina Tworóg zgłosiła pełną gotowość do niesienia 
pomocy osobom potrzebującym, w szczególności osobom 
starszym i samotnym. Gminne jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych podały numery telefonów, pod które 
można dzwonić, gdy pojawi się jakiś problem  
(np. brakuje żywności, czy lekarstw). Publikujemy je 
poniżej:  

Ochotnicze Straże Pożarne:  

 OSP Koty:  
507 060 573, 510 793 785, 

 OSP Tworóg:  
518 862 300, 

 OSP Boruszowice-Hanusek:  
798 551 704, 697 485 702, 

 OSP Świniowice:  
695 596 367, 693 051 904, 

 OSP Połomia:  
697 432 626, 721 452 793, 

 OSP Wojska:  
505 851 992, 783 748 068. 

Pomoc można również uzyskać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Tworogu, tutaj zgłoszenia 
przyjmowane są pod numerem telefonu:  

32 284 68 57 oraz 570 990 491. 

Gdy nie sposób oderwać myśli od zagrożenia jakim jest 
koronawirus, gdy czujemy się samotni i bezradni z pomocą 
przychodzą również terapeuci i psycholodzy. Pomagają 
radzić sobie z lękiem, poczuciem rozbicia, brakiem 
bezpieczeństwa, strachem przed zachorowaniem.  
W Internecie pojawiają się ogłoszenia o bezpłatnych 
poradach psychologicznych. Pomocną dłoń do lekarzy, 
ratowników medycznych, pielęgniarek, czyli dla 
wszystkich, którzy pracują „na pierwszej linii frontu”,  
a także osób samotnych wyciągnęli m.in. terapeuci  
z Gliwic – Hanna Listek i Bartosz Kozłowski. – Dzwonią do 
nas osoby w różnych potrzebach. Pracownicy służby 
zdrowia po to, by podzielić się bezradnością, zmęczeniem, 
lękiem o przyszłość, zawstydzeniem, że boją się. 
Kontaktowały się z nami osoby samotne, z małych 
miejscowości z pytaniami jak przetrwać ten czas, gdy 
muszą być zamknięci, a nie potrafią korzystać z portali 
społecznościowych, podczas gdy ich jedynym kontaktem  
z ludźmi była praca – teraz zawieszona. Niektórzy po 
prostu potrzebują porozmawiać, bo nie mają z kim – 
tłumaczy w rozmowie Hanna Listek. Jak więc radzić sobie 
z izolacją i lękiem?  

– To trudny czas dla wielu osób, niestety jest to 
nieprzewidywalny czas, panuje chaos, niepokój, niektórzy 
przeżywają ataki paniki. Warto w tym czasie zadbać 
o siebie, filtrować informacje płynące z mediów tak, by nie 
napędzać uwagi wyłącznie na jeden temat. Na pewno 
musimy trzymać się zaleceń WHO, które mówią 
o pozostaniu w domu, nie spotykaniu się w grupach 
znajomych. Na pewno warto szukać wsparcia. Jeśli mamy 
możliwość uczestniczyć w wydarzeniach i wspólnotach 
online – róbmy to, łączmy się z innymi, dzielmy się sobą, 
rozmawiajmy, wymieniajmy doświadczeniami – zachęca 
terapeuta (Kontakt telefoniczny możliwy w podanych
godzinach: Hania: 501 125 953; pon-czw: 12-14, pt: 10-13, 
śr.: 20-21.30; Bartek: 604 421 740; pon, wt, czw: 20-21.30). 

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim 
FALOCHRON w Tarnowskich Górach również 
uruchomiło bezpłatne wsparcie psychologiczne
Zachęcamy do korzystania. Wszelkie informacje pod 
nr telefonu: 32 454 83 00, 721 138 654, 509 045 920  

PRZEDSIĘBIORCY MARTWIĄ SIĘ 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 
epidemiologiczną w kraju i na świecie wiele firm zawiesiło 
działalność. Widmo kryzysu gospodarczego jest realne. 
O swój byt martwią się również przedsiębiorcy z naszej 
gminy. Władze gminy już dziś zapowiadają pomoc dla firm 
na szczeblu lokalnym. – Wiemy jak w trudnej sytuacji 
znalazło się wiele firm. Chcemy pomóc i zrobimy to. 
Pracujemy nad planem, w odpowiednim czasie 
przedstawimy szczegóły. Na chwilę obecną musimy jednak 
skupić się na wspólnych działaniach mających na celu
wyhamowanie epidemii. Nie możemy bagatelizować
zagrożenia – zapowiada wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Jednym z przedsiębiorców z Tworoga jest pani Justyna 
Jonienc-Ułanowska, właścicielka gabinetu kosmetycznego 
„Kosmed” w Tworogu. – Zdecydowałam się na 
tymczasowe zamknięcie gabinetu w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo zarówno klientek jak i swoje. Wiele 
klientek odwołało wizyty. Wszyscy boimy się 
zachorowania. Firmy podobne do moich na dzień 
dzisiejszy mają kiepskie perspektywy dla siebie oraz 
swoich pracowników – przyznaje pani Justyna. 31 marca 
premier Mateusz Morawiecki poinformował 
o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń związanych 
z epidemią koronawirusa w Polsce. Dotyczą one nie tylko 
jeszcze większych restrykcji w przemieszczaniu się 
obywateli, ale także m.in. branży beauty. Salony urody 
zostały czasowo zamknięte.  

Jakie rozwiązania i pomoc dla przedsiębiorców 
przygotował rząd? Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS 
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego 
wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności 
składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności 
w układach ratalnych. Zgodnie z przepisami odroczenie 
może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz 
Emerytur Pomostowych. Więcej na:  

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa 
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ASYSTENT OSOBISTY  

Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Tworóg korzystają 
już z nowej formy wsparcia. Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej opracowało program 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019-2020. Jest adresowany do osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.  

Celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 
stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania 
aktywności społecznej. Program działa na terenie gminy 
od stycznia. Po zdiagnozowaniu lokalnego środowiska, 
Gmina Tworóg złożyła wniosek, który objął wsparciem  
6 osób niepełnosprawnych na łączną liczbę 2160 godzin. 
Usługa jest realizowana 7 dni w tygodniu. Pieczę nad 
Programem na terenie naszej gminy sprawuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej (na podstawie uchwały  
nr XV/127/2020 z 2 marca 2020 r.). Pieniądze pochodzą  
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych.  

Czym zajmuje się asystent? Pomaga w codziennym życiu: 
w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, czy 
w wyjściu z domu. Taka osoba ma być realnym wsparciem 
dla osób niepełnosprawnych. Program ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im 
uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 
czy sportowych. 

 

DLA NASZEGO POGOTOWIA  
– DO DZIEŁA!  

Trwa zbiórka pieniędzy oraz produktów niezbędnych do 
walki z koronawirusem dla Pogotowia Ratunkowego przy 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tworogu. Pieniądze będą 
przeznaczone na zakup maseczek, rękawiczek, osłon 
twarzy itd. Akcję ogłosili kibice Górnika Zabrze z Tworoga. 
– Początkowo chcieliśmy ogłosić zbiórkę dla 
tarnogórskiego szpitala, ale uznaliśmy, że w pierwszej 
kolejności pomożemy bardziej lokalnie – mówi jeden 
z kibiców.   

Zbiórka jest prowadzona poprzez stronę Pomagam.pl
(akcję znajdziecie pod hasłem Pogotowie ratunkowe 
w Tworogu). Inicjatywę można również wesprzeć 
dostarczają brakujące produkty takie jak maseczki, 
rękawiczki,  czy środki do dezynfekcji pod adres: 
Tworóg, ul. Mickiewicza 18.  

– Dziękujemy wszystkich, którzy włączyli się w zbiórkę. 
W ciągu jednego dnia uzbieraliśmy więcej, 
niż zakładaliśmy. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. 
Cieszymy się, że ludzie nie są obojętni, że zdają sobie 
sprawę z powagi sytuacji. Jeżeli wystarczająco 
doposażymy nasze pogotowie, zebrane środki trafią do 
innych miejsc takich jak szpitale czy inne pogotowia –
zapowiadają inicjatorzy. Za akcję trzymają kciuki włodarze 
gminy. – Sytuacja jest trudna, służba zdrowia potrzebuje 
pomocy. Cieszymy się, że jest wola, chcę i zaangażowanie 
tak wielu osób – mówi z-ca wójta, Łukasz Ziob.  
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RYBKI DOTORŁY DO CELU 

Zarząd  Koła Łowieckiego nr 116 Brynek informuje, że  
26 marca odbyło się zarybienie Łowiska Specjalnego 
Brzeźnica. Do zbiornika trafiły takie gatunki ryb jak: 
karp, leszcz, lin, karp kroczek.  

Obecnie, zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 24.03.2020 r. łowisko jest zamknięte. Nowi 
mieszkańcy zbiornika mają więc czas na zadomowienie 
się. Wędkarze nie będą im na razie przeszkadzać (źródło: 
facebook). 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY  
Z BORUSZOWIC 

Dwie trzyosobowe drużyny ZSP w Boruszowicach 
zakwalifikowały się do okręgowego etapu Szkolnej 
Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez 
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, czyli fundację założoną w 2000 r. przez 
rektorów pięciu polskich publicznych uczelni 
ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, 
Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Rangę konkursu 
podnosi fakt, że został on objęty Honorowym Patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Do etapu okręgowego zakwalifikowano 100 drużyn ze 
szkół z całej Polski. Uczniowie z Boruszowic zostali 
sklasyfikowani na świetnych pozycjach: II (Jakub Cieślik, 
Paweł Napiórkowski, Kajetan Nocoń), i XXX miejsce
(Jędrzej Pawliczek, Filip Bednarek, Ksawery Szumiał).
To ewenement świadczący o świetnych wynikach, 
bo regulamin Konkursu zakłada kwalifikację tylko jednej 
drużyny ze szkoły.  

2 kwietnia chłopcy rozpoczęli grę o wielki finał!  Wszyscy 
wierzą, że sobie świetnie poradzą. Trzymamy więc kciuki 
za młodych przedsiębiorców.  

 

ZAKŁAD USŁUG 
KOMUNALNYCH INFORMUJE 

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa 

 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
BRZEŹNICA ZOSTAJE ZAMKNIĘTY  

DO ODWOŁANIA! 

Obowiązuje zakaz przebywania na terenie Ośrodka. 

 

UWAGA! OSZUŚCI!  

W powiecie tarnogórskim odnotowano ponad 
dwadzieścia zgłoszeń dotyczących prób oszukania 
seniorów metodą „na wnuczka”, a nawet na 
„koronawirusa”. Policjanci ostrzegają przed oszustami, 
którzy wykorzystując nie tylko różnego rodzaju 
argumenty, ale również aktualną sytuację.  
W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia należy 
bezzwłocznie powiadomić Policję pod numerem 
telefonu: 

112 lub 997 
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BAJKUSIE I PRZEPIS NA 
ZDROWIE! 

Tego nie mogliśmy pominąć! Grupa Bajkusie z Gminnego 
Przedszkola w Tworogu nie próżnuje. Oto efekty innowacji 
pedagogicznej na marzec – „Wiosenne kanapki”. Dzieci 
nie mogą co prawda się spotkać, ale jak widać świetnie 
sobie radzą w domowych warunkach. Na kanapkach 
pojawiły się świeże warzywa: rzodkiewki, pomidory, ogórki, 
sałata. Po takiej bombie witaminowej żaden wirus im nie 
zagraża. Taki przepis na zdrowie wszystkim polecamy!  

NA PIERWSZEJ LINII FRONTU… 
Lekarze, pielęgniarki, strażacy, ratownicy, policjanci… Tak 
wiele osób codziennie ryzykuje, by zapewnić nam 
bezpieczeństwo i medyczną opiekę. Odwdzięczmy im się 
prostym gestem – ZOSTAŃMY W DOMACH! – Nasze 
służby naprawdę wykonują tytaniczną pracę. Są w ciągłej  
gotowości, nie odmawiają pomocy, gdy jest potrzebna. 
Ogromne uznanie i podziękowania dla tych osób –
mówi z-ca wójta, Łukasz Ziob. Poniżej kartki  
przygotowane przez uczniów z ZSP w Boruszowicach 
w ramach akcji „KARTKA DLA MEDYKA” ogłoszonej przez 
portal Specjalni.pl Do akcji włączyła się również Szkoła 
Podstawowa w Tworogu. Kilka listów możecie zobaczyć na 
naszej stronie www.twg-kurier.pl  
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Foto. Dla mnie, dla siebie, dla naszego dobra… #zostańWdomu – 
posłuchajcie przesłania dwójki dzieci z Tworoga. Nie ryzykujcie 

niepotrzebnie. Wychodźcie tylko wtedy, gdy musicie – za zakupy,  
do apteki, do lekarza… Od 31 marca na terenie Polski obowiązują 

dodatkowe obostrzenia związane z epidemia (znajdziecie je m.in. na 
naszej stronie www.twg-kurier.pl) Nie lekceważcie ich! W tym wydaniu 

wiele tekstów z wiadomych powodów nawiązuje do koronawirusa. 
Piszemy o obawach przedsiębiorców, pustych ulicach Tworoga, 
epidemiach z przeszłości i sposobach na aktywna kwarantannę.  
A wraz z bohaterami tego zdjęcia, przesyłamy Wam uśmiechy  

i pozytywną moc! Trzymajcie się zdrowo!  

Foto. Świąteczne przepisy z Kotów… Palce lizać! Poniżej nasza 
instruktorka fitness nastawiona na realizację marzeń, wśród których 

numer jeden to podróże. Poznajcie „Świat według Patrycji”.  
Teksty znajdziecie w dziale „Hobbysta”.  

R            E            K            L            A            M            A 


