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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

 
Cicho, sennie i pusto 
Na Zamkowej ulicy 

Tylko Chrystus wciąŜ czuwa, 
Nad Stołą – w wiekowej kaplicy. 

Znowu dzwony zadzwonią 
Na wszystkich do kościoła 

A rodziny na święta 
Siądą razem przy stołach. 

Plac zabaw znów usłyszy 
Śmiech maluchów wesoły 

A ulicą Powstańców 
Dzieci ruszą do szkoły. 

Znowu wsiądę na rower 
Pomknę przez las zielony 
Zobaczę łąki w kwiatach, 
Pól świniowickich zagony. 

Zdejmiemy rękawiczki 
Maski zrzucimy z twarzy 

By podać Wam rękę – bez obaw 
Przestanę wreszcie marzyć. 

Wiosna pachnie magnolią 
A ja więzień pandemii 
Stoję w oknie i marzę  

śe się wszystko odmieni. 

Spotkamy się na kawie 
W kawiarence i w klubie 

Pogadamy po ludzku 
Nie tyko na YouTube’ie  

Znowu zabrzmi muzyka 
Otworzy Dom Kultury 

Na film pójdziemy do kina, 
A młodzieŜ zda matury. 

Znowu uściskam wnuki 
Przytulę synów, córy 

Wyjadę nad ciepłe morze 
Z plecakiem ruszę w góry. 

Barbara Izworska 
 

Foto. Piotr Szewczyk    

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 

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

Tworóg/Tarnowskie 
Góry/Toszek/ 

Pyskowice/Lubliniec 

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł  
na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół.  

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną  
z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami 
domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe. 

Szczegółowe informacje na stronie:  
https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

TWORÓG W OBIEKTYWIE 
PIOTRA SZEWCZYK 
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Marta Kobędza-Krain 
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Anna Zapart 
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Łukasz Krain 
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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 SESJA 
Z uwagi na planowaną pożyczkę długoterminową dla 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Klub Sportowy 
GoRacket” zwiększono rozchody budżetu. Stowarzyszenie 
wystąpiło z prośbą o taką pożyczkę na potrzeby realizacji 
projektu „Budowa boiska do minigolfa oraz placu zabaw 
w sołectwie Brynek”. Radni zastanawiali się nad poziomem 
ryzyka udzielenia takiej pożyczki. – Chciałem przypomnieć, 
że projekt jest kontynuacją wieloletniego planu rozbudowy 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Wcześniej 
powstał pomost oraz siłownia zewnętrzna. Teraz możemy 
wybudować boisko do minigolfa i plac zabaw. Jako gmina 
nie mamy szans na zdobycie stuprocentowego 
dofinansowania na ten cel, dlatego robimy to poprzez 
Stowarzyszenie. Mówimy o zagospodarowaniu 5 hektarów, 
które otrzymaliśmy bezpłatnie pod warunkiem,  
że będziemy wykonywać inwestycje na tym terenie. –
przypominał radnym wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Nie 
podejmując uchwały, automatycznie rezygnujemy ze 
środków unijnych, które są już przydzielone – dodał 
wicewójt, Łukasz Ziob. Pożyczka ma być spłacona po 
otrzymaniu dofinansowania i zdaniem Pani skarbnik jest 
obarczona niskim ryzykiem.    

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak dotacja do zakupy 
samochodu pożarniczego dla OSP Świniowice. –
Interesuje mnie ile razy w roku OSP Świniowice wyjeżdża 
do akcji? – zapytała radna Iwona Pryk. – Tych wyjazdów 
nie ma wiele, to fakt. Ale wystarczy jeden poważny, 
a czyjeś życie od niego właśnie zależy… Kilkakrotnie 
byliśmy ściągani z akcji, bo nasz samochód się zepsuł, 
a o nowy staramy się od 2 lat. Ten zakup nie jest dla nas, 
dla Świniowic. To inwestycja dla całej gminy i nie tylko –
przekonywał radny Lucjan Sus. Wielu radnych miało 
jednak obawy o kondycję finansową gminy. Pytali wprost: 
czy nas na to stać? – W obecnych czasach samorządy 
zaciskają pasa, a nas stać na wydatek rzędu 200 tys. zł na 
nowy samochód? W obliczu kryzysu gospodarczego taki 
zakup można porównać do towaru luksusowego –
stwierdziła radna Renata Głowacka. – Musimy wziąć pod 
uwagę jeszcze jedną kwestię. To jest dofinansowanie do 
zakup nowego samochodu o wartości ponad ośmiuset 
tysięcy zł. Ta inwestycja buduje naszą gminną flotę. Każda 
inwestycja, plany finansowe gminy są szczegółowo 
analizowane. Naprawdę twardo stąpamy po ziemi. 
Ta inwestycja nie rozbije nam budżetu – przekonywał wójt. 
– Gmina nie może sobie pozwolić na angażowanie 
wszystkich środków i realizację wszystkich potrzeb. To 
nierealne. Ale ta propozycja jest przemyślana – dodała 
Pani skarbnik wymieniając jeszcze jeden argument „za” 
dotacją dla strażaków. Tego typu samochody można 
wykorzystywać do odkażania przestrzeni publicznej. 
Zmienia się również klimat, panuje susza. Dobre 
wyposażenie strażaków jest kwestią wspólnego 
bezpieczeństwa.  

Dyskusja była długa i pełna argumentów. Ostatecznie 
uchwałę w sprawie zmian budżetu przegłosowano. 
11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 
2 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.  

 

 

ZWOLNIENI Z PODATKU  

4 maja odbyła się sesja Rady Gminy. Wyjątkowo 
obrady miały miejsce na sali widowiskowej GOK-u. 
Powierzchnia lokalu pozwoliła na dyskusję przy 
zachowaniu bezpiecznej odległości między 
uczestnikami posiedzenia. Radni dyskutowali m.in.  
o potrzebie wsparcia lokalnej gospodarki. Dwie 
podjęte uchwały są tego przykładem. 

Najgroźniejszym pokłosiem pandemii będzie kryzys 
gospodarczy. Ustanowiono czasowe ograniczenia  
w prowadzeniu działalności gospodarczych w różnych 
branżach i to negatywnie odbiło się na sytuację 
poszczególnych przedsiębiorców. W związku z tym, na 
podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 
nimi sytuacji kryzysowych, samorząd zaproponował 
zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres trzech 
miesięcy.  

Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Uchwała 
obejmuje zwolnienie od podatku od nieruchomości grunty 
oraz budynki lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego 
za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., których terminy 
płatności upływają w tych miesiącach. Uchwała dotyczy 
przedsiębiorców, których obejmuje czasowy zakaz 
prowadzenia działalności. Warunkiem uzyskania 
zwolnienia jest złożenie przez podatnika formularza 
zgłoszenia oraz oświadczenia przedsiębiorcy. Uchwała 
dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu na skutek spadku przychodów w następstwie 
wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiada 
zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 
2020 r. Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości. 
Dotyczy to przedsiębiorców, których nie dotyczy zakaz 
prowadzenia działalności, ale których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z epidemią.  

Pełna treści uchwał na bip.tworog.pl.  

LUKSUS CZY KONIECZNOŚĆ? 
Majową sesję Rady Gminy otwarła dyskusja w sprawie 
zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020. Niektórzy 
radni mieli wątpliwości, czy wszystkie proponowane 
zmiany powinny znaleźć się w budżecie. Mowa głównie 
o samochodzie dla OSP Świniowice. 

Dotacja dla OSP Świniowice na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego średniego wynosi 200 tys. zł. 
Radni z dużą ostrożnością podeszli do tematu. Wcześniej 
jednak dopytywali o inną inwestycję. 
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KURIER POD LUPĄ 
ODPORNOŚĆ – NASZ OBROŃCA  

Pandemia koronawirusa wciąż szaleje. Według 
symulacji naukowców, pierwsza fala zachorowań ma 
szansę wygasnąć w lipcu. Nie oznacza to jednak końca 
kłopotów. Z wirusem będziemy musieli nauczyć się 
żyć do czasu wynalezienia szczepionki. Co nam 
pozostaje? Dbanie o naszą odporność. Na ten moment 
to nasza jedyna broń. Jak to robić rozsądnie, 
bezpiecznie i efektywnie? Zapytaliśmy o to Dyrektor 
SPZOZ Tworóg, lek. med. Małgorzatę Sobol-Kluz.  

Redakcja: Jak działa nasza odporność?  

Lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz: Układ odpornościowy 
inaczej immunologiczny jest złożony. Można go porównać 
do sieci, w skład  której wchodzą komórki, tkanki i narządy. 
Działając wspólnie chronią nasz organizm przed 
czynnikami biologicznymi takimi jak bakterie, czy wirusy, 
które powodują infekcje. Na ten układ składa się grasica, 
śledziona, węzły chłonne, migdałki i tkanka limfatyczna 
układu pokarmowego. Odporność dzielimy na wrodzoną  
i nabytą. Wrodzona, czyli inaczej naturalnie dziedziczona. 
Nabyta z kolei to ta, która zostaje wytworzona, gdy mamy 
kontakt z antygenem. Tego typu odporność nabywa 
również płód w łonie matki oraz dziecko karmione piersią. 
Układ odpornościowy ma zdolność różnicowania komórek 
obcych i własnych organizmu. Charakteryzuje się pamięcią 
immunologiczną. Jest to bardzo ważna cecha, która 
pozwala nam zapamiętać antygen, z którym organizm miał 
już kontakt, żeby w przypadku ponownego kontaktu 
szybko i skutecznie zareagować zapobiegając lub 
zwalczając infekcję np. wirusową.  

Redakcja: W jaki sposób możemy wspierać nasz układ 
immunologiczny?  

Lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz: Aby skutecznie 
realizował swoje zadania, należy go chronić pamiętając  
o profilaktyce i zdrowych nawykach. Na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego wpływa wiele 
czynników: zdrowy sen trwający od 7–8 godzin: to czas 
naturalnej regeneracja organizmu; aktywność fizyczna: 
 

należy ćwiczyć we własnych domach regularnie 20-30 min. 
dziennie; dieta: należy ją wzbogacić o owoce i warzywa 
oraz naturalne soki (szpinak, słonecznik, cytrusy, maliny, 
jagody, borówki, czosnek i imbir); nawodnienie: należy 
uzupełniać płyny, pić do 1,5 litra ciepłych napojów; ważne 
jest, by w organizmie nie brakowało nam witamin z grupy 
C, E, B6, A, kwasu foliowego oraz mikroelementów 
tj. cynku, miedzi, żelaza i selenu; unikanie stresu; dbanie 
o higienę: częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni 
sprzętów nas otaczających,  zmiana rękawiczek po 
opuszczeniu sklepu, poradni lub ich dezynfekcja zanim 
wsiądziemy do własnego samochodu, podobnie 
z maseczką, należy ją zmieniać, nie nosić cały dzień!  

Redakcja: Minister zdrowia stwierdził, że epidemia 
potrwa ok. 1,5 roku – dopóki nie będzie szczepionki. 
Warto przypomnieć, że większość chorób zakaźnych 
ludzkość opanowała dzięki szczepionkom. Jak one 
wpływają na naszą odporność?  

Lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz: Tak jak mówiłam 
wcześniej odporność nabytą nasz organizm wytwarza, gdy 
dochodzi do kontaktu z antygenem – na przykład po 
przebyciu infekcji lub po szczepieniu. Podana do 
organizmu szczepionka (jeden lub kilka antygenów 
wyizolowanych z żywych drobnoustrojów) imituje naturalną 
infekcję, a robi się to po to, by nauczyć układ 
odpornościowy osoby szczepionej radzenia sobie 
z prawdziwą infekcją, która może zdarzyć się 
w przyszłości. Rolą układu odpornościowego jest 
rozpoznać antygen, stanąć z nim do walki i usunąć go 
z organizmu. Uruchamiane w ten sposób przeciwciała 
chronią nas przed kolejnym zachorowaniem, dlatego 
obecnie, w okresie pandemii SARS Covid 19 wiele krajów 
na świecie stara się opracować szczepionkę.  

 

OŚRODEK ZDROWIA  
W TWOROGU INFORMUJE 

Przypominamy, że w Ośrodku Zdrowia w Tworogu 
obecnie udzielane są głównie porady lekarskie 
telefonicznie. Dyrekcja SPZOZ w Tworogu prosi  
o wyrozumiałość i cierpliwość. W godzinach porannych 
linia telefoniczna jest szczególnie przeciążona  
i mieszkańcy mogą mieć utrudniony kontakt.  
– Zapewniamy jednak, że linie telefoniczne działają  
i odbieramy każdy telefon – mówi dyrektor placówki, 
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz.  

Poniżej nr telefonów: 

REJESTRACJA OGÓLNA: 32 285 73 45 
REJESTRACJA DLA DZIECI: 32 285 54 58 

Więcej na www.przychodnia.tworog.eu 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

W domu dziecko czuje się odprężone. Dom nie kojarzy 
nam się z pracą i to na takich obrotach. Dom był zawsze 
miejscem odpoczynku, ostoją. Obecnie uczniowie pracują 
w nich długie godziny – mówi nauczycielka.  Nie brakuje 
oczywiście satysfakcji i pozytywnych akcentów w postaci 
zaangażowania dzieci, przesyłanych prac, zdjęć 
pokazujących jak pracują w domu. – Bardzo miłym 
wspomnieniem jest pierwsza grupowa rozmowa z moimi 
uczniami przez komunikator Messenger. Wszyscy na raz 
chcieli mówić, trzeba ich było uspokoić niczym w szkole. 
To sygnał, że dzieci tęsknią za szkołą, za rówieśnikami, za 
nauczycielami, za normalnością, tak ja my wszyscy – mówi 
pani Ania.  

A U NAS PRZECIEŻ TĘTNI 
ŻYCIE… 

Przechodząc dzisiaj ulicą Szkolną w Tworogu i widząc 
budynek Szkoły Podstawowej w Tworogu – cichy, pusty, 
bez charakterystycznie brzmiącego dzwonka, śmiechu 
i gwaru wybiegających dzieci, można przypuszczać, że 
szkoła zamarła. Widoczne na fasadzie budynku kolorowe 
napisy: „Chroń życie”, „Zostań w domu”, „Nie kłam 
medyka” oraz „Tęsknimy za Wami” potęgują to wrażenie 
i przypominają, w jak trudnym czasie przyszło nam żyć. 
Tymczasem szkoła tętni życiem i choć przeniosło się ono 
na internetowe łącza i do domów, dzieje się naprawdę 
wiele… 

Wystarczy wejść na stronę internetową szkoły 
www.sptworog.pl, www.sptworog.szkolna.net lub na 
szkolnego facebooka, by efekty tej pracy zobaczyć. Zdalne 
nauczanie w naszej placówce kwitnie. Oprócz codziennych 
lekcji i przekazywania uczniom zadań domowych, 
przeprowadziliśmy próbny egzamin ósmoklasisty.  

Świat staje dla nas otworem, dlatego w czasie lekcji 
uczniowie wirtualnie zwiedzają światowe muzea, oglądają 
przedstawienia teatralne, koncerty i filmy, a także tworzą…
Przykładem jest wiosenny przebój przygotowany i nagrany 
przez Panią Katarzynę Mikę wraz z uczniami 
 

TĘSKNIĄ ZA NORMALNOŚCIĄ 

Kiedy zapadła decyzja o zamknięciu szkół i wprowadzeniu 
nauczania na odległość zarówno dyrektorzy, jak  
i nauczyciele stanęli przed ogromnym wyzwaniem 
pedagogicznym. W ciągu kilku dni dyrektorzy szkół musieli 
przeorganizować pracę nauczycieli, a sami nauczyciele 
sprostać nowym zadaniom. Rodzice dzieci szkolnych  
w różny sposób oceniają te wysiłki. Wielu z nich pracuje 
zdalnie, a w międzyczasie pomaga dzieciom w lekcjach. 
Pojawia się frustracja i zmęczenie potęgowane ciągłą 
izolacją. Łatwo zapomnieć, że dla nauczycieli to też nie 
jest komfortowa sytuacja. Jak wygląda praca zdalna  
z perspektywy pedagoga?  

Zapytaliśmy o to nauczycielkę z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce, panią Annę Kupkę. – Mimo 
wielu trudności uważam, że w naszej placówce nauczanie 
zdalne to duży sukces Pani Dyrektor, nauczycieli, uczniów 
oraz ich rodzin. Wszystkim należą się podziękowania – 
mówi nauczycielka. – Pracujemy bez e-dziennika, więc  
w pierwszym tygodniu organizowaliśmy kontakty mailowe 
do rodziców oraz samych uczniów – wyjaśnia. Każdy dzień 
zaczyna się od umieszczenia materiałów przesłanych 
przez nauczycieli na stronie internetowej, lekcje zaczynają 
się o godz. 8 rano. – Sporo czasu zajmuje nam 
przygotowanie materiałów dla uczniów. Choć może się 
wydawać, że to banalnie proste, w rzeczywistości wymaga 
od nas wiele pracy. Naprawdę staramy się tak 
przygotować lekcje zdalne, by były dla dzieci zrozumiałe. 
Pracując w normalnym trybie posiłkuję się przygotowanymi 
przez siebie materiałami, pokazuję dzieciom różne 
przedmioty, książki, obrazki. Teraz zamiast 
wydrukowanych ilustracji, szukam filmu o danej tematyce. 
W inny sposób, poprzez inne pomoce dydaktyczne 
przekazujemy wiedzę, ale z pewnością brakuje kontaktu 
bezpośredniego. Praca jest naprawdę bardzo trudna. Są 
dni, kiedy pierwszy telefon odbieram o godz. 7 rano,  
a kończę pracę o godz. 24  – wyjaśnia. Nauczyciele starają 
się również wspierać rodziców. Każdy z nich może 
zadzwonić, zapytać, poprosić o radę, o pomoc, powiedzieć 
z czym dzieci sobie nie radzą.  

Dla każdej ze stron obecna sytuacja to zupełnie nowe 
wyzwanie. – I ogromnie trudna nauka, którą jesteśmy 
zmęczeni, bo dodatkowo obarczona stresem związanym  
z panującą atmosferą w domach, gdzie rodzina zamartwia 
się o swoich bliskich, doświadcza choroby, utraty pracy 
albo jej ograniczenia spowodowanego koronawirusem – 
mówi pedagog.  

– Nasza praca (w szkole i poza nią, nauczanie zdalne) jest 
dla wielu niewidoczna. Ludzie oceniają nas poprzez to, co 
widzą. Znów czara goryczy społeczeństwa przelała się.  
Ci ludzie mają swoje racje. To prawda, że  jako rodzice 
wcielamy się wszyscy w rolę nauczyciela, by pomóc 
naszym pociechom. Ja również jestem mamą i choć syn 
jest dopiero w drugiej klasie, widzę ile czasu zajmuje praca 
w domu, jak bardzo się to rozwleka. W szkole wygląda to 
inaczej. Są koledzy i koleżanki, dzwonek wyznaczający 
rytm. Jeżeli dziecko na co dzień pracuje wolno, w klasie 
bardziej się stara. Widzi, że inni zdążyli już przepisać 
notatkę. 

Foto. Na profilu facebookowym szkoły można zobaczyć efekty zdalnego 
nauczania i nie tylko. Uczniowie i ich rodziny a także nauczyciele 

włączają się we wspólne i spontaniczne akcje takie jak malowanie tęczy 
jako znaku nadziei z hasłem #wszystkobędziedobrze. Takie akcje budują 
poczucie więzi, jednoczą. Na zdjęciach powyżej instrumenty wykonane 
przez uczniów klasy III inspirowane baśnią "O czterech muzykantach  
z Bremy". Dzieci wykonały je z produktów odpadowych, w ten sposób 

uczciły jednocześnie Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia. 
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R            E            K            L            A            M            A 

klas I, w ramach prowadzonej przez nas co roku akcji 
charytatywnej „Żeby wiosna była w sercu każdego 
dziecka”. Przebój bije rekordy oglądalności, a cała akcja, 
do której chętnie przyłączyli się także rodzice naszych 
uczniów, bardzo dobrze przyjęta została w Kuratorium 
Oświaty i pokazana jako przykład dobrej praktyki 
pedagogicznej.  

Każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania. Dotychczas  
w zakładce „Zdalne nauczanie – Sposób na nudę” 
nauczyciele publikowali ciekawe pomysły na prace 
plastyczne, quizy i zabawy dla dzieci. Obecnie 
utworzyliśmy dodatkową zakładkę z codziennymi 
propozycjami świetlicy szkolnej do  prowadzenia  zajęć 
dodatkowych w warunkach domowych – „Zdalne 
nauczanie – propozycje świetlicy szkolnej”. Zdajemy sobie 
bowiem sprawę, że wielu z rodziców pracuje zdalnie  
w domu, jednocześnie opiekując się dziećmi. Aby 
zorganizować dzieciom wolny czas, serdecznie 
zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez nas 
różnorodnych form aktywności.  

Nie wiemy, kiedy wrócimy do normalnych warunków pracy 
i uczenia w szkole, za którą wszyscy – uczniowie, 
nauczyciele i rodzice, tak bardzo już tęsknimy. Jeżeli 
chodzi o zdalne nauczanie, na pewno nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa. W planie mamy wiele pomysłów 
– Konkurs recytatorski, Festiwal językowy oraz wiele 
innych. Zachęcamy więc do śledzenia naszej strony 
internetowej oraz szkolnego facebooka, bo tutaj… tętni 
życie. 

Hanna Pawełczyk                                                                                       
Eleonora Krywalska 

NASZE MAŁE „DZIĘKUJĘ” 

Stoją na pierwszej linii frontu, by walczyć z niewidzialnym 
wrogiem. Poświęcają swoje zdrowie, a czasem nawet 
życie, by ratować je u innych – medycy: lekarze, 
pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, personel 
wspomagający. Im dzisiaj ślemy nasze małe „dziękuję”.  

Akcja „Kartka dla medyka” polegała na namalowaniu lub 
stworzeniu kartki lub rysunku z życzeniami  
i podziękowaniami dla służb medycznych. Nasi uczniowie, 
rozumiejąc wyjątkowość dzisiejszej sytuacji chętnie 
przyłączyli się do wspólnych podziękowań  i stworzyli wiele 
pięknych i jakże wzruszających prac. 

Zdjęcia powstałych kartek, wierszyków, plakatów 
i rysunków zamieściliśmy na szkolnej stronie internetowej 
i facebooku, chcemy jednak dzisiaj, za pośrednictwem 
naszej lokalnej gazety „TWG Kuriera”, przekazać te 
podziękowania także w taki sposób. 

Dziękujemy, że jesteście! 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu
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KURIER HOBBYSTA 
OGRANICZONA PRZESTRZEŃ  
– NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI 

Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są 
urodzonymi artystami. Wyzwaniem jest pozostać 
artystą, gdy się dorasta. O tym, że warto pielęgnować 
nasz największy dar inteligencji i trenować twórcze 
myślenie doskonale wie Marta Pawliczek – pedagog  
i plastyczka pracująca w podstawówkach  
w Boruszowicach i Tworogu.  

Pobudzanie wyobraźni stało się szczególnym wyzwaniem 
w obliczu konieczności prowadzenia zdalnego nauczania.  
I znów prawdą okazało się stwierdzenie, że wyobraźnia nie 
zna granic. Ograniczona przestrzeń domowa 
paradoksalnie dała nieograniczone możliwości. Oto kilka 
dowodów. 

Pani Marta postanowiła rzucić uczniom kreatywne 
EduWyzwania. – Chciałam, żeby dzieci odpoczęły od 
epidemii i skierowały uwagę na twórcze działanie. Super 
Bohater z klocków LEGO to jedno z wyzwań. Polegało na 
wykonaniu rzeźby lub płaskorzeźby Super Bohatera przy 
użyciu klocków LEGO posiadającego oczywiście jakiś 
niezwykłe moce. Dodatkowo dzieci miały opisać swojego 
bohatera rymowanką. Trudno policzyć wszystkie prace, ale 
myślę, że jest ich ok. 200. Dzieci świetnie sobie poradziły, 
jestem z nich dumna! – mówi pani Marta. W gronie 
kolorowych bohaterów znalazł się zachęcający do 
pozostania w domu Edek Superdres, Uśmiechnięty Edzio, 
Dziobak Dmuchawica, NaturMan, czy pogromca wirusów 
COVBAT-19. Niektóre z postaci były inspirowane 
najbliższym otoczeniem, a w roli bohatera wystąpiła mama 
albo dziadek.  

„Każdy rysuje jak umie… Zaczęło się od zamknięcia 
szkoły…” – tak brzmi hasło kolejnego wyzwania. Polegało 
na stworzeniu sekwencyjnej historyjki obrazkowej  
z dodanym krótkim tekstem, czyli po prostu komiksu. 
Oglądając prace można zauważyć, że powtarza się motyw 
walki z koronawirusem zakończonej happy endem. 
EduWyzwania stały się dla dzieci przy okazji sposobem na 
opanowanie strachu, wizualizację bezpiecznej przyszłości, 
w której wszystko wraca do normy. Trzecim wyzwaniem  
było stworzenie rysunku-tajemnicy ze składanej kartki  
(zdj. poniżej).  

– Moją intencją było dotarcie do jak największej liczby 
dzieci, dlatego założyłam grupę na Facebooku poświęconą
kreatywnej edukacji. To tam umieszczałam EduWyzwania 
na czas EduKwarantanny – mówi pani Marta. Ku jej 
zdziwieniu grupa zaczęła bardzo szybko „żyć własnym 
życiem” i w krótkim czasie jej zasięg wykroczył poza 
granice gminy. Dziś niemal czterystuosobowa grupa 
skupia mieszkańców całego Śląska. Dodatkowo o swoich 
pomysłach na EduKwarantannę pani Marta opowiedziała 
w programie „(S)pokój na poddaszu” dostępnym na 
katowice.tvp.pl 

Zdjęcia przedstawiające efekty kreatywnej pracy 
znajdziecie na profilach facebookowych szkół oraz na 
twg-kurier.pl. 

Polecamy! 
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KURIER KULTURALNIE 
DZIECI I MŁODZIEŻ O PANDEMII  

Nasza codzienność wyraźnie się zmieniła. Rytuały, nawyki, 
zajęcia dodatkowe, wyjścia do kawiarni, na lody, do kina… 
Znikło. Jak nową sytuację postrzegają dzieci i młodzież? 
Nauczyciele postanowili zachęć ich do opowiedzenia  
o nowej codzienności za pomocą słów i obrazu.  

KARTKA Z PAMIĘTNIKA W BORUSZOWICACH 

Sobota, 28 marca 2020 

Dzisiaj moja mama ma urodziny, wyjątkowo nie zapraszała nikogo, 
ponieważ jest zakaz spotykania się z  powodu koronawirusa. Mimo to 
pomogłam mamie posprzątać dom i przygotować uroczystą kawę  
i kolację. Upiekłyśmy również jabłecznik oraz ciasto z  brzoskwiniami.  

Niestety, ciasto brzoskwiniowe przypaliło się od góry i mama była 
załamana. Na szczęście wpadła na pomysł, jak wybrnąć z  tej trudnej 
sytuacji. Zdjęłyśmy przypaloną górę ciasta. Zrobiłam lukier, którym 
polałam ciasto, posypałam je również płatkami z  migdałów. Efekt był 
zaskakujący. Byłam bardzo zadowolona i zdziwiona, że udało nam się 
,,naprawić ciasto.’’ Powoli kończyłyśmy przygotowania do kawy i kolacji.  
Ja i moje rodzeństwo wraz z  rodzicami zasiedliśmy do stołu. Po wypiciu 
kawy i zjedzeniu pysznych ciast, przeszliśmy do kolacji. Razem z  mamą 
przygotowałam roladki z  polędwiczek z  suszonymi pomidorami, kotlety, 
żeberka zapiekane i różne pyszne sałatki, do których składniki kroili 
bracia. Kolacja wszystkim smakowała. Gdy się zakończyła, bracia 
zaproponowali, abyśmy zagrali w grę: Państwa – Miasta. Podczas tej gry 
wszyscy się świetnie bawili. Atmosfera była bardzo radosna i wesoła. Po 
skończeniu zabawy rozmawialiśmy na różne tematy, opowiadaliśmy 
ciekawe historie z  lat dzieciństwa moich braci oraz śmieszne żarty. Tak 
zakończył się ten niezwykły urodzinowy, wesoły dzień.      

Dominika Sobel klasa VI 

Mija kolejny tydzień epidemii koronawirusa. W telewizji pojawiają się 
obrazy pustych ulic, rynków, miast, lekarzy ubranych od stóp do głów w 
stroje mające chronić ich przed chorobą. Słychać o kolejnych 
przypadkach zachorowań, o śmierci spowodowanej wirusem,  
o zamykanych szkołach, sklepach, teatrach, a nawet granicach. 

Spędzam ten czas zamknięty w czterech ścianach, niepewny jutra, 
bezsilny. Czekam na kolejny dzień. Boję się, iż jutro mogę się obudzić,  
a wokół mnie nie będzie nikogo, kto mógłby mnie pocieszyć, że mama 
będąca pielęgniarką nie wróci do domu, że zostanie w pracy, by pomagać 
innym, będąc zamkniętą z  chorymi do końca trwania epidemii. 

Informacje przewijające się przez media wywołują u mnie strach 
przeradzający się w lęk, rozpacz. Każda wieść powoduje u mnie drżenie 
rąk. Ciągłe uczucie niepokoju spędza mi sen z  powiek. Najgorsza jest 
bezsilność – wiedza o tym, że tak naprawdę niewiele mogę zrobić.  

Siedzę w domu, skulony pod kocem, usta poruszają się w cichej 
modlitwie, a myśli niczym fale na wzburzonym morzu miotają się po 
głowie. Widzę obrazy włoskie, dreszcz mnie przechodzi, gdy tylko 
pomyślę, iż tamta sytuacja mogłaby przenieść się do Polski. 

Teraz zostaje nam tylko czekać na rozwój sytuacji, cieszyć się tym, że 
wirus nie nęka naszych rodzin, cieszyć się, że szkoła stara się zapewnić 
nam przynajmniej namiastkę możliwości nauki oraz modlić się, by Pan 
Bóg sprawił, że sytuacja wróci do normalności. 

Jakub Ciślik 

FOTOREPORTAŻ W BRYNKU  

Podczas zajęć plastyki uczniowie klas siódmych 
SP w Tworogu (oddziały Brynek) pod kierunkiem pani 
Dominiki Gałczyńskiej tworzyli fotoreportaże pt. „Mój 
dzień”. Zdjęcia miały obrazować codzienność autora 
podczas epidemii. Fotoreportaż składał się z minimum 
6 zdjęć. Oto jeden z nich. 

PIOTR SZEWCZYK – ZOBACZCIE 
ŚWIAT JEGO OCZAMI 

Nasz mały świat – gmina Tworóg – w czasach epidemii 
koronawirusa bardzo się zmienił. Ulice opustoszały. 
Znajomy gwar ucichł. Gdzieniegdzie widać ludzi idących
w odstępach, z maseczkami na twarzach, z dużymi 
torbami pełnymi zakupów. Ten wyraźnie zszarzały 
krajobraz uchwycił swoim obiektywem Piotr Szewczyk –
nasz czytelnik. Jego zdjęcia znalazły się na naszej 
okładce. Piotrku, dziękujemy za twój fotoreportaż. 

Dla przypomnienia kilka słów o autorze. Piotrek jest 
jeszcze uczniem szkoły artystycznej, ale od lat zajmuje się 
półprofesjonalną produkcją obrazu ruchomego
i statycznego. Jest autorem wielu krótkometrażowych 
filmów, głównie promujących Śląsk, a także zdjęć i grafik. 
Niedawno świat ujrzał najnowszy materiał montowany 
przez Piotra Szewczyk. Tym razem mieszkaniec Tworoga 
pochwalił się projektem realizowanym przy współpracy 
z trio „FRELE” (jedna z wokalistek – Magdalena Janoszka 
– pochodzi z naszej gminy). Semi-official lyric video dla 
utworu „Zachowaj Dystans” możecie zobaczyć na naszej 
stronie www.twg-kurier.pl. Tam również znajdziecie 
galerię z fotoreportażem.  

Chcecie lepiej poznać Piotrka? Wejdźcie na jego stronę: 
www.filmszewczyk.one.pl 
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KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE C.D. 

Cholera na Solarni i Hanusku 

Współczesny nam czas, już na początku 2020 roku,  
to czas choroby nazwanej COVID-19,  wywoływanej przez 
koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na cały świat, nie 
omijając naszych najbliższych okolic. Mamy tylko nadzieję, 
że jak do tej pory, naszą gminę ominie śmiertelna 
epidemia, jak to było i dawniej, kiedy w latach 1813-1815, 
powracały z Rosji, zdziesiątkowane resztki wojsk 
napoleońskich, po klęsce pod Borodino.  

Ranni, wycieńczeni i zmarznięci żołnierze, wracali do 
swojej ojczyzny, między innymi przez Solarnię i Hanusek. 
Dla szeregowych francuskich żołnierzy, zorganizowano 
wojskowy lazaret, na tak zwanych Jaksowych Polach na 
Solarni, gdzie stały jeszcze szopy i magazyny po warzelni 
soli, zbudowanej przez Adama Bruska w 1645 roku. Był on 
wnukiem Walentego Bruska-Roździeńskiego, słynnego 
śląskiego, średniowiecznego kuźnika i poety. Warzelnia 
zakończyła swoją działalność po 1730 roku i pozostały po 
niej tylko szopy i magazyny.  

Natomiast siedmiu poruczników Napoleona Bonapartego, 
umieszczono w leśniczówce na Hanusku, należącej do 
barona de Ziemetzkiego, ówczesnego właściciela 
brynkowskich lasów. Wśród żołnierzy, w lazarecie  
i w leśniczówce, zapanowała śmiertelna choroba cholery, 
która osiągnęła rozmiary epidemii. Już wówczas 
dowództwo wojsk francuskich zarządziło kwarantannę na 
Solarni i Hanusku, dzięki czemu, choroba nie 
rozprzestrzeniła się i nie doszło do zarażenia miejscowej 
ludności. Za lazaretem, chowano zmarłych w wyniku 
zarazy żołnierzy. Może nieprzypadkowo, po półtorej wieku, 
w pobliżu dawnego lazaretu i żołnierskiego cmentarza, 
powstał nowy cmentarz, zbudowany przez miejscową 
społeczność, dla mieszkańców Hanuska i Solarni, 
przysiółka Boruszowic. Rodzinne przekazy gospodarzy  
i chałupników z Solarni mówią, że ówczesna, nieliczna 
chłopska społeczność, w dowód wdzięczności Opatrzności 
Boskiej, zbudowała na skraju drogi zwanej Szlakiem 
Solnym, w pobliżu szop i magazynów warzelni, kaplicę 
poświęconą św. Nepomucenowi, patronowi od powodzi, 
zarazy i innych nieszczęść.  

Kaplica św. Nepomucena 

Leczenie francuskich oficerów miało podobny przebieg jak 
w przypadku szeregowych żołnierzy. Tych siedmiu 
poruczników leczonych w leśniczówce, a wymienionych 
przez kronikarza Jana Nowaka, w kronice miasta 
Tarnowskie Góry, miało zapewne tylko lepsze warunki 
bytowania i opieki lekarskiej, co nie uratowało ich od 
śmierci. Poruczników pochowano w pobliżu leśniczówki na 
Hanusku, a przy mogiłach, zapewne miejscowy leśniczy, 
postawił wysoki, drewniany krzyż, z ukrzyżowanym 
Chrystusem i podkową, symbolem wojskowej jazdy 
oficerskiej. W pobliżu krzyża, gdzie pochowano 
francuskich oficerów, w styczniu 1945 roku, pod sam 
koniec II wojny światowej, sołtys Gerwasius Kurek,  
z polecenia sowieckich władz wojskowych,  
 

razem ze swoim robotnikiem rolnym Bronisławem Dziura, 
dokonuje pochówku dwóch sowieckich żołnierzy, którzy 
zmarli wskutek zatrucia. Kilka dni później dochodzi do 
kuriozalnego przypadku, kiedy miejscowy, niemiecki celnik, 
w pojedynkę wdał się w strzelaninę z sowieckimi 
żołnierzami. Celnika złapano i następnego dnia 
rozstrzelano. Smutnego obrządku pochówku, obok wrogich 
sobie żołnierzy, musi znowu dokonać sołtys Kurek i jego 
robotnik Dziura. O napoleońskich i sowieckich żołnierzach 
oraz o niemieckim celniku pamiętała i pamięta miejscowa 
ludność. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku Józef 
Pietrzyk, właściciel tartaku, przy pomocy Bronisława 
Reichla, wymieniają stary, zmurszały krzyż na nowy, który 
przetrwał pół wieku.  

Natomiast z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników 
Boruszowic i Hanuska, postawiono wiosną tego roku, nowy 
krzyż, w miejsce również zmurszałego, pietrzykowego 
krzyża. Dodatkowo wykonano dogodne dojście do tablicy 
pamiątkowej, gdzie jest miejsce na złożenie zniczy
i kwiatów, a miejscowa młodzież szkolna, w ramach 
wolontariatu, zapewne zajmie się opieką miejsca pamięci, 
ujętego na pamiątkowej tablicy,  wzruszającym cytatem: 

Tam i ci, co bronili, 
I ci, co się wdarli, 

Pierwszy raz pokój, 
Szczery i wieczny zawarli. 

Opracował Kuźnik z Klepki, w czasie pandemii 2020

W kwietniu tego roku miała się odbyć uroczystość 
poświęcenia krzyża. Z powodu pandemii wydarzenie 

odbędzie się w późniejszym terminie,  
data na razie nie jest znana. 

 

Foto. Pod lasem, obok starej leśniczówki stoi krzyż. Trud 
odrestaurowania tego miejsca podjęło Stowarzyszenie Miłośników 

Boruszowic i Hanuska. Wykonano nowy, 5-metrowy, dębowy krzyż, 
odnowiono figurkę ukrzyżowanego Jezusa, od podstaw wykonano 

podmurówkę w kształcie krzyża oraz tablicę pamiątkową.  
Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu sponsora.  



11 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

KRZYŻ OBOK CMENTARZA 

Przy drodze obok cmentarza komunalnego w Tworogu stoi 
krzyż, który wiosną tego roku przeszedł gruntowną 
renowację. Jak informuje proboszcz Parafii Św. Antoniego 
w Tworogu, ks. Kazimierz Góral, krzyż odnowiono  
z inicjatywy parafii i parafian, dzięki ofiarodawcom. –  
Szczególnie zasłużyła się rodzina Grygierczyk 
mieszkająca nieopodal – mówi. Krzyż miał zostać 
poświęcony podczas odnowienia misji, niestety pandemia 
uniemożliwiła to. Proboszcz zapowiada jednak, że gdy 
sytuacja się uspokoi, odbędzie się nabożeństwo  
z poświęceniem.  

Na naszej stronie www.twg-kurier.pl znajdziecie 
archiwalne artykuły związane z tym tematem. 

PRZEDSZKOLAKI Z KOTÓW 

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Tworogu -
Oddział Zamiejscowy w Kotach biorą czynny udział 
w zdalnym nauczaniu. 29 kwietnia obchodziły Europejski 
Dzień Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez 
Komisję Europejską w 2011 r. Jego celem jest promowanie 
porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami 
Europy. Na znak dziecięcej solidarności, tak ważnej 
w nowej, trudnej do zrozumienia rzeczywistości, dzieci 
dekorowały okna w swoich domach kolorowymi 
serduszkami. Tym samym dzieci dziękowały 
i solidaryzowały się ze wszystkimi bohaterami. 

Były to serduszka w kolorze: białym – dla lekarzy, 
ratowników, pielęgniarek, aptekarzy, diagnostów i innych 
pracowników szpitali; niebieskim – dla służb dbających 
o nasze bezpieczeństwo: samorządowców, policjantów, 
strażaków, funkcjonariuszy więziennictwa, pocztowców; 
zielonym –  dla żołnierzy, straży granicznej, leśników, 
harcerzy; czerwonym – dla wszystkich, którzy dbają o nas: 
rodziców, ekspedientek, dostawców towarów, 
energetyków, gazowników, pracowników wodociągów, 
transportowców, kurierów, wolontariuszy i seniorów, którzy 
zostają sami w domach, z dala od najbliższych.  

 

GOK INFORMUJE 

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że 
do końca czerwca nie odbędą się żadne imprezy 
plenerowe (pikniki, festyny) i inne wydarzenia 
kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu.  

Po konsultacjach ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną podjęto decyzję o otwarciu bibliotek, 
jednak czytelnicy muszą się liczyć z pewnymi 
zmianami. Szczegółowe zasady wypożyczania 
zostaną opublikowane na stronie www.gok-
tworog.pl  

 

„MAŁY KSIĄŻĘ” I NIE TYLKO… 

Z powodu przejścia na zdalne nauczanie Telewizja Polska, 
we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
przygotowała ofertę dla uczniów klas I-VIII szkół 
podstawowych, a także ponadpodstawowych. Mowa  
o projekcie „Szkoła z TVP”. W tej materii gmina Tworóg ma 
się czym pochwalić.  

Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach i nauczycielka języka polskiego, Anna 
Rogala-Goj została zaproszona do udziału w projekcie  
i nagrała kilka profesjonalnie przygotowanych lekcji języka 
polskiego dla uczniów klas 7. Podczas swoich lekcji pani 
Ania zachęcała do zastanowienia się, dlaczego według 
Małego Księcia „dorośli są śmieszni i dziecinni”?; uczyła 

wyrażać opinię i uzasadniać własne zdanie; a także 
mówiła o poetyckim wymiarze tęsknoty… Jesteśmy pewni, 
że wielu dawnych uczniów pani Ani z łezką w oku słuchało 
nagrań przypominając sobie szkolne lata.  

Lekcje są dostępne na platformie VOD.  
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TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
#ZamawiamPomagam 
W tym trudnym dla wszystkich czasie, gmina Tworóg 
pamięta o przedsiębiorcach którzy teraz pozostali bez 
możliwości świadczenia pracy na dotychczasowych 
zasadach. Urząd Gminy Tworóg utworzył grupę na 
portalu społecznościowym Facebook, do której 
zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców i innych 
zainteresowanych. Przedsiębiorcy mogą w tym miejscu 
prezentować swoją ofertę, a klienci zamawiać towary.  

STRATEGICZNIE NA SZCZYT – 
FINALIŚCI Z BORUSZOWIC 

Myślą strategicznie, nie boją się ryzyka, potrafią dostrzec 
szansę  i ją wykorzystać. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Boruszowicach niczym prawdziwi przedsiębiorcy, 
przystąpili do działania i odnieśli niebywały sukces, 
zdobywając w etapie centralnym tytuł finalistów VI edycji 
Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości, która jest jedną  
z   największych olimpiad przedmiotowych w kraju. 

Na etapie eliminacji okręgowych przez tydzień 100 
reprezentacji szkół z całej Polski rywalizowało ze sobą, 
prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo w ramach 
interaktywnej gry menedżerskiej. Uczniowie  
w 3-osobowych zespołach wcielili się w rolę 
przedsiębiorców i przez tydzień prowadzili własną firmę. 
Aplikacja została uruchomiona 2 kwietnia o 9.00  
i zablokowana 9 kwietnia o godzinie 21.00. Podczas 7 rund 
zespoły podejmowały decyzje dotyczące własnego 
przedsiębiorstwa, określały jego strategię oraz kierunki 
rozwoju. Rywalizacja rozgrywała się w ramach  
10 okręgów, do których losowo przydzielono zespoły. 
Należy dodać, że już zakwalifikowanie się dwóch drużyn  
z jednej szkoły do etapu regionalnego było niezwykłym 
wyczynem, ponieważ chłopcy wchodzili do tego etapu na  
2 i 30 miejscu na 100 zakwalifikowanych drużyn z całego 
kraju. 

Olimpiada była bardzo trudna. Wymagała od uczniów  
szczegółowego połączenia dużej ilości danych. Odpadło 
wiele drużyn. ,, Nasi uczniowie musieli reagować na 
sytuację, która tworzy się na prawdziwym rynku 
handlowym - w realnym czasie. Ich decyzje były 
uzależnione od posunięć innych drużyn. Musieli bardzo 
dokładnie wszystko analizować i przewidywać ruchy 
konkurencji, to bardzo trudne, ale udało się. Jesteśmy  
z nich dumni”- mówi Pani Marta Pawliczek – opiekunka  
obydwu drużyn, która cały czas wspierała swoich uczniów.  

Drużyny z SP w Boruszowicach w składzie:  Jędrzej 
Pawliczek, Filip Bednarek, Ksawery Szumiał oraz  Jakub 
Cieślik, Kajetan Nocoń i Paweł Napiórkowski 
zakwalifikowały się do etapu centralnego, zajmując  
3 miejsce w rankingu. Niestety, finał ogólnopolski Szkolnej 
Olimpiady Przedsiębiorczości ze względu na obecną 
sytuację epidemiczną nie odbędzie się, co oznacza, że 
nasze dwie drużyny zyskały status finalistów. Bardzo żal 
nam, że chłopcy nie mogą powalczyć w Warszawie  
o najwyższe podium. Oczywiście dla uczniów obecnej 
klasy VII oznacza to, że z pewnością w przyszłym roku 
wezmą udział w konkursie, ósmoklasistów ominęła 
zapewne kolejna wielka przygoda, ale z pewnością należy 
stwierdzić, że uczniowie odnieśli ogromny sukces. Bardzo 
serdecznie im gratulujemy, dziękujemy opiekunowi – pani 
Marcie Pawliczek. Jesteśmy dumni, ze mamy tak 
wspaniałych uczniów, którzy godnie reprezentują szkołę  
i są chlubą naszej lokalnej społeczności. 

Ewa Jaruszowic i Anna Rogala-Goj 

 

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES 

Jesteś przedsiębiorcą z terenu gminy Tworóg? Chcesz 
o sobie przypomnieć, opowiedzieć o branży, 
przedstawić produkty? Zapraszamy do kontaktu 
z redakcją (twgkurier@poczta.fm). W ramach cyklu 
„Wspierajmy lokalny biznes” będziemy o Was 
opowiadać. Nasz cykl zaczynamy od „Krawcowej na 
froncie”. 

KRAWCOWA NA FRONCIE 

Od dzieciństwa z igłą i nitką. Myślała, że zostanie 
pielęgniarką i będzie szyć rany… Została krawcową i szyje 
firany… Joanna Szwinge, właścicielka Studia Firan 
„Joanna” w Tworogu opowiada o swoich początkach, 
o prowadzeniu biznesu i kłopotach, z którymi musi się dziś 
mierzyć. 

Z pielęgniarstwa nic nie wyszło… Z igłą i nitką pani Joanna 
poszła w inną stronę. Pierwsze kroki a raczej szwy, 
pieczołowicie doskonalone owocowały własnoręcznie 
uszytymi ubrankami dla lalek. Nie było więc zaskoczeniem
dla bliskich, kiedy wybór szkoły średniej padł na 
„odzieżówkę”. – Już w trakcie nauki rodzina zgłaszała się 
z prośbami o uszycie lub przerobienie czegoś – wspomina 
pani Asia. Na egzaminie kończącym szkołę do uszycia 
przypadła jej kurtka. Nie bacząc na rozpoczynające się 
wakacje, z dyplomem w ręce poszła do pracy. W zakładzie 
krawieckim doskonaliła swój warsztat. Szycie spodni, 
kurtek czy wymiany zamków przychodziły z łatwością. 
Jednak z wrodzonym wyczuciem stylu, wrażliwością na 
piękno i estetyczne doznania założenie własnej firmy było 
kwestia czasu. Apetyt  na realizacje własnych wizji rósł 
i w końcu zaowocował otwarciem salonu firan.  



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zadowolone klientki, które zamawiają od lat to najlepsza 
reklama. Aby sprostać spływającym zamówieniom 
właścicielka salonu zatrudnia pracownicę, którą przyuczyła 
do zawodu i obecnie wspólnie tworzą niebanalne projekty. 
Ale nie tylko szycie sprawia jej radość. Pasja, która 
zajmuje ją równie mocno to sadzenie kwiatów i praca  
w ogrodzie. Wiele pomysłów na projekty realizowane  
w pracowni rodzi się właśnie tam.  

Firanki i zasłony – standardowe, szyte na wymiar,  
w różnych wzorach i kolorach. To główna oferta Studia. 
Pani Joanna doskonale wie, że bez firanek, zasłon, 
obrusów czy poduszek trudno o przytulne wnętrze. Uważa, 
że firanki i zasłony, niczym dyskretni strażnicy, strzegą 
naszej domowej prywatności i dodają wnętrzom uroku.  
A dobra krawcowa wie jak wyczarować szyk i styl. Obecnie 
jednak pani Joanna dba nie tylko o estetykę naszych 
domów, ale również o bezpieczeństwo… Gdy ogłoszono 
pandemię postanowiła wykorzystać swoje umiejętności  
i wprowadzić do oferty maski ochronne. – Maseczki to 
teraz gorący towar, więc nie ma się co dziwić, że ludzie 
chcą je mieć. Oczywiście szlachetne odruchy jak szycie 
maseczek i rozdawanie ich za darmo to bardzo dobra 
inicjatywa i popieram ten pomysł. Sama chętnie 
przyłączyłabym się do tej akcji. Jedyne, co stoi na 
przeszkodzie to takie banalne rzeczy jak składki ZUS, 
media, czynsz itp. Szycie to mój zawód i pasja, ale przede 
wszystkim jedyne źródło utrzymania. Osoby, które szyją 
maseczki nieodpłatnie zazwyczaj pracują na etacie i mają 
miesięczny dochód. Chętnie dołączyłabym to ich misji, 
jednak rzeczywistość nie układa się tak różowo. Staram 
się jednak, aby maski, które szyje był w „normalnej” cenie 
– komentuje pani Asia. Dodaje, że zarówno ceny 
materiałów, gumek oraz innych akcesoriów potrzebnych do 
ich wykonania poszły w górę o 50-70%. Szczęśliwymi 
posiadaczami maseczek od pani Asi są druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach, którym bezpłatnie 
przekazała maseczki.  

STUDIO FIRAN „JOANNA”   
Tworóg, ul.Zamkowa18 

Tel. 692 237 352 
Szukaj również na Facebooku 

 

KORONAWIRUS  
– JAK DZIAŁAMY OBECNIE? 

W Polsce panuje niecodzienna sytuacja związana  
ze stanem zagrożenia epidemicznego. Na bieżąco 
śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące 
koronawirusa wydawane przez organy  
administracji państwowej i służby sanitarne. 

Działamy tak, aby zadbać o bezpieczeństwo i 
ciągłość w dostępie do naszych usług. 

Wspólne zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
pracowników oraz klientów ma dla nas wartość 
nadrzędną, dlatego apelujemy, aby Nasi Klienci:  

 wybierali opcję wypłat 
bankomatowych zamiast wypłat 
gotówkowych w kasach; 

 realizowali płatności bez użycia 
gotówki np. za pomocą karty, poprzez 
bankowość elektroniczną oraz bankowość 
mobilną; 

 wykonywali przelewy oraz inne operacje 
bankowe w domu, z użyciem konta on-line. 

W tym trudnym czasie wspieramy naszych 
Klientów: 

- udzielając „ wakacji kredytowych”, 
- aktywnie uczestnicząc w obsłudze  
Programu PFR, 
- edukując seniorów w zakresie korzystania  
z bankowości elektronicznej, 
- propagując akcję „Zapłać za seniora”, 
- wspierając akcję #zostańwdomu. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego,   
nasi pracownicy chętnie udzielą wszelkich 

niezbędnych informacji i umówią się z każdym 
klientem indywidualnie w celu podpisania Umowy 

(kredyt/ lokata/ rachunek). 
 

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo 
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POMAGANIE MA SENS 

Zbiórka pieniędzy i niezbędnych produktów ochrony 
osobistej dla pogotowia ratunkowego stacjonującego 
przy tworoskim Ośrodku Zdrowia okazał się wielkim 
sukcesem. Ogłosili ją kibice Górnika Zabrze  
z Tworoga. Teraz dziękują wszystkim za włączenie się 
do akcji.  

– W obliczu pandemii koronawirusa wiele grup 
kibicowskich w naszym kraju zdecydowało się wspomóc 
pobliskie szpitale oraz zespoły ratownictwa medycznego. 
Tą drogą postanowiliśmy pójść My – Tworoscy Kibice 
Górnika Zabrze. W związku z tym, że lekarze oraz 
ratownicy prowadzą teraz największą walkę o nasze 
zdrowie postanowiliśmy utworzyć zbiórkę dla Tworoskiego 
Pogotowia za pomocą portalu www.pomagam.pl – 
informują kibice. Dzięki tej akcji udało się zebrać łącznie 
5092 zł. 8 kwietnia z otrzymanych środków pieniężnych 
zakupiono: 30 przyłbic ochronnych, 30 maseczek 
jednorazowych, 30 par rękawic gumowych, 20 gogli 
ochronnych, 14 kombinezonów, 15 l płynów do 
dezynfekcji, 10 l mydła antybakteryjnego. Ekipa przekazała 
dodatkowo stacji ratunkowej Generator ozonu, 
Pulsoksymetr napalcowy, Zestawy ochrony biologicznej. 

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH  
– NOWY NUMER TELEFONU 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii do odwołania wykonywanie zadań przez 
urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną 
wykonującą zadania o charakterze publicznym, może 
podlegać ograniczeniu polegającym na wykonaniu:  

1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom;  
2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę 
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 
interesantów.  

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom, zalicza się w szczególności sprawy 
z zakresu: rejestracji stanu cywilnego; ewidencji 
ludności; dowodów osobistych. 

W/w sprawy są załatwiane w Urzędzie Gminy w Tworogu
tak jak dotychczas (po uprzednim kontakcie 
z pracownikiem). Dodatkowo w celu usprawnienia 
komunikacji uruchomiono bezpośredni telefon:  

SUSZA – OSZCZĘDZAJ WODĘ! 
W związku z brakiem opadów i coraz większą suszą 
prosimy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie 
wodą oraz wykorzystywanie wody pitnej z sieci 
wodociągowej wyłącznie do celów bytowych. 

Prosimy szczególnie o ograniczenie podlewania 
trawników, ogródków oraz mycia samochodów. 

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie 
wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie 
wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. 
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu 
zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na 
potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 

 

CARITAS INFORMUJE 

Caritas w Tworogu informuje, że nie przyjmuje  
odzieży używanej, w związku z brakiem  

możliwości przechowywania. 

Jednocześnie bardzo dziękujemy za wcześniejsze 
przekazywanie odzieży osobą potrzebującym. 

Dodatkowo Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Tworogu przekazała na ten cel wody mineralne. Do akcji 
włączył się również Sebastian Kasztelaniec, który 
podarował kawy i herbaty oraz firma JK Multi System.  

– Kończąc nasz raport z zakupów pragniemy wszystkim 
tym, którzy wsparli naszą akcję serdecznie i gorąco 
podziękować. Bez Waszej przychylnej postawy 
zorganizowanie tej akcji dla naszych wspaniałych 
pracowników służby zdrowia byłoby niemożliwe. 
PomagaMY Razem! – dziękują Kibice Górnika Zabrze  
z Tworoga.  
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BOGU NA CHWAŁĘ,  
LUDZIOM NA RATUNEK… 

4 maja był obchodzony Międzynarodowy Dzień Strażaka, 
tego dnia w Kościele katolickim wspomina się Świętego 
Floriana – patrona m.in. strażaków. Życzenia dzielnym 
druhom złożyły m.in. dzieci z Przedszkola w Tworoga. Oto 
arcydzieła wykonane przez grupę „Bajkusie”. Kto nie 
marzy o takiej laurce?  

Na terenie gminy mamy sześć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w których łącznie zrzeszonych jest 
271 członków, w tym 171 może brać czynny udział 
w akcjach. Dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
liczą 67 członków, honorowych członków jest 15, 
wspierających – 20, a osób należących do orkiestr dętych 
– 90. Można więc powiedzieć, że na terenie gminy 
środowisko strażackie liczy sobie ponad 440 osób!  

Wszystkim druhom z gminnych jednostek życzymy,  
by trudna i niebezpieczna służba oraz ciągła gotowość 

do boju były zauważane i doceniane.  
Szczęśliwych powrotów z akcji! 

Strażacy od razu zareagowali. – Otrzymaliśmy wiele 
wspaniałych prac wykonanych przez przedszkolaki  
z Tworoga. Niestety w wyniku panującej pandemii nie 
mogliśmy się spotkać. Gdy tylko sytuacja zostanie 
opanowana i zostaną zniesione obostrzenia na pewno 
przyjedziemy do Was drogie przedszkolaki –  
skomentowali niespodziankę na profili społecznościowym.   

Foto. Facebook   
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Foto.  Oto finaliści VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości, która 
jest jedną z  największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Uczniowie  

z Boruszowic okazali się świetnymi strategami! Przeczytajcie o nich  
na str.  12. Poniżej majowe posiedzenie Rady Gminy na  

sali widowiskowej GOK-u. O czym dyskutowano?  
Wybrane tematy opisaliśmy w dziale „Sesja”.  

 

Foto. Dobra wiadomość dla wszystkich czytelników! Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tworogu jest już otwarta! Czeka na Was mnóstwo nowości. 

Wypożyczalnia działa według wytycznych Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Szczegółowe informacje o nowych zasadach 

funkcjonowania placówki przeczytacie na stronie  
www.gok-tworog.pl    

R            E            K            L            A            M            A 


