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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

WYŚCIG PO ZDROWIE 

Na szczęście wiosna tuŜ, tuŜ. Będą 
warunki do spacerowania, biegania, 
ćwiczenia na naszych siłowniach pod 
chmurką. Marzec jest obiecujący. 
Martwi mnie jednak troszkę nasze 
przywiązanie do powiedzeń np. takich 
jak W marcu jak w garncu! 

Co jeszcze martwi naszą felietonistkę? 
O tym na str. 6.  

PLEBISCYT 1921 ROKU 

Niebawem, bo juŜ 20 marca, przypada 
100-na rocznica głosowania na Górnym 
Śląsku, w którym miejscowi po raz 
pierwszy mieli wypowiedzieć się kto 
czuje się Niemcem, a kto Polakiem. 

Tekst poświęcony lokalnej historii 
znajdziecie na str. 7.  

PROGRAM CZYSTE 

POWIETRZE  

W tym roku przypada pierwszy termin 
graniczny zobowiązujący nas do 
dostosowania domowych kotłowni do 
wymogów uchwały antysmogowej. 
Wymiana źródła ogrzewania to spory 
koszt. Program Czyste Powietrze 
przewiduje dofinasowanie na takie 
inwestycje. O załoŜeniach Programu i 
moŜliwościach dofinansowania w dziale 
„Na bieŜąco.  

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 
MALI ARTYŚCI WRÓCILI NA SALONY!   

W połowie lutego „Mali Artyści” wrócili do stacjonarnych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Zajęcia 
odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Konieczne były zapisy u instruktora: tel. Jolanta W. – tel. 601 49 00 99. 
Zobaczcie efekty pierwszych spotkań – w GOK-u na dobre zapanowała wiosna!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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HOBBYSTA …………………………………….……......str.4 

– Noumen – geneza  
– Misja: wywołać uśmiech 
– Pozdrawiamy Francję i Gruzję 
– Wyścig po zdrowie 

POD LUPĄ …………………….…………….……….…str.7 

– Plebiscyt 1921 roku 

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

– Tworóg na kartach atlasu „Kriges-carte von 
Schlesien” (część I) 
–  Mali czytelnicy z Wojski  
– Szkoła Pamięta 
– Konkurs Recytatorski – zapraszamy  
– Książkowy zawrót głowy  
– Konkurs na pisankę wielkanocną 

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.12 

– Program „Czyste powietrze” – zapytaj 
urzędnika  
– Plany Polskiej Spółki Gazownictwa w Gminie 
Tworóg 
– Kanalizacja – czekamy na pozwolenia 
– Zebranie wiejskie w Mikołesce 
– Dzień bezpiecznego Internetu w 
Boruszowicach 
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KURIER HOBBYSTA 
NOUMEN – GENEZA 

Pamiętacie tegoroczny finał WOŚP w Tworogu? 
Wydarzenie otworzył występ zespołu NOUMEN – 
grupy, którą można nazwać świeżym, ale gorącym 
towarem na muzycznym rynku!  Koncert na scenie 
GOK-u okazał się  bardzo dobrze przyjętą premierą 
grupy. Kim są muzycy? Co planują? Gdzie można ich 
posłuchać?   

Z muzykami spotykamy się w ich królestwie – w studiu 
nagraniowym. Miejsce nieoczywiste, ukryte, niepozorne, 
ale tylko z zewnątrz. W środku adaptowanego garażu 
pełny profesjonalizm. Wnętrze przygotowano tak, aby 
uzyskać optymalne warunki akustyczne. Całość 
podzielono na dwie strefy: live room – do nagrań perkusji  
i całego zespołu i vocal room z częścią socjalną. W progu 
wita nas basista Damian Potempa. Brzmi znajomo?  
No jasne! Damian mieszka w Tworogu. Do zespołu trafił za 
sprawą perkusisty, Michała Wieczorka. To on jest 
łącznikiem całej grupy, wcześniej współpracował  
z gitarzystą Wojtkiem Kubicą i wokalistką Edytą 
Krętkowską przy innych muzycznych projektach (grali 
razem m.in. w zespole Satisfaction Rock).  

– Jesienią 2019 r. pojawiła się idea wspólnego grania. 
Byliśmy w takim momencie życia, że poszukiwaliśmy 
wiodącego projektu muzycznego i postanowiliśmy 
stworzyć coś nowego, coś własnego – mówią muzycy. 
Co grają? – Hmm… Trudno o jednoznaczną odpowiedź.
Jest w tym trochę rocka, trochę jazzu, elementy soulu, 
fanka. Chyba najlepiej określa nas słowo: fusion. Łączymy 
style i inspirujemy się różnymi gatunkami. To taka nasze 
ekspresja – wyjaśniają. Warto podkreślić, że wszystkie 
utwory są autorskie. Muzycy sami piszą teksty i komponują 
muzykę.  

– Są numery, nad którymi pracujemy wspólnie, czasami 
ktoś przyniesie gotowy kawałek, ktoś inny napisze tekst. 
Różnie to wygląda, ale ogólnie wspólnie pracujemy nad 
repertuarem i w stu procentach jest naszego autorstwa –
mówi Michał. Są spięcia? – Nigdy! Nie kłócimy się, raczej 
dyskutujemy. Jesteśmy jak młode małżeństwo, w fazie 
fascynacji – żartuje Damian. – Ale mówiąc zupełnie 
poważnie, jesteśmy zgraną ekipą, świetnie się rozumiemy, 
czasami nawet bez słów. W zespole liczy się muzyka, ale 
też to z kim muzykę się tworzy – dodaje. Ile czasu 
spędzają na próbach? – Za mało, zdecydowanie za mało –
odpowiadają bez zastanowienia. W swoim „garażu” 
spotykają się raz w tygodniu, poza tym każdy z nich stara 
się w domu wygospodarować czas na przygotowanie się 
do próby. – Najczęściej przyjeżdżamy z gotowymi 
pomysłami, które razem dopracowujemy.  

Chociaż ich studio nagraniowe mieści się w garażu, 
NOUMEN nie jest grupą garażową, oj nie! To pełna 
profeska i chyba można powiedzieć dojrzałość. To nie 
dwudziestolatkowie marzący o sławie. To ludzie 
z doświadczeniem, świadomi muzycznie i konsekwentnie 
rozwijający swój warsztat. I co istotne, grupę tworzą
artyści, nie celebryci... 

 

Foto. NOUMEN na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
(WOŚP 2021). Mamy nadzieję, że debiutancki koncert nie będzie 

ostatnim w naszej gminie. 

 Foto. NOUMEN, czyli od lewej: Damian Potempa – bass,  
Michał Wieczorek – perkusja, Edyta Krętkowska – wokal  

i Wojtek Kubica – gitara. 
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– Nie mamy zamiaru na siłę się pchać i zabiegać  
o zainteresowanie. Dążymy do rozwoju, ale niekoniecznie 
rozumiemy przez to zyskanie popularności – mówi 
Damian. – Każdy z nas ma pracę, jakieś swoje życie. 
Muzyka to nasza pasja, więc podchodzimy do tego na 
luzie, chociaż nie obrazimy się jak ktoś nas zauważy  
i zaprosi do współpracy – dodaje Wojtek.  

Co planują? Póki co pracują nad materiałem na płytę. – 
Mamy nadzieję, że do końca roku uda nam się nagrać 
pierwszą płytę. Cieszylibyśmy się również, gdyby była 
możliwa organizacja koncertów. W tej chwili pandemia 
uniemożliwia granie na żywo, a taki kontakt  
z publicznością to jednak podstawa – przyznają. Póki co 
możecie znaleźć muzyków na FB oraz kanale 
youtube.com. Polecamy Wam również naszą stronę 
internetową twg-kurier.pl. Znajdziecie tam linki, pod 
którymi można posłuchać zespołu NOUMEN.  

MISJA: WYWOŁAĆ UŚMIECH 

12 lutego w ZSP w Boruszowicach obchodzono 
Walentynki. Dzień życzliwości i przyjaźni upłynął na 
rozmowach o pozytywnych uczuciach, emocjach  
i zachowaniach. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani 
na czerwono, na korytarzach zaroiło się od serduszek.  

Wielką atrakcją była poczta walentynkowa. Każdy miał 
okazję, by okazać innym życzliwość, chociażby poprzez 
uśmiech i miłe słowo. Przedszkolaki z kolei świętowały  
15 lutego. Uczestniczyły m.in. w tematycznych zabawach 
ruchowych i zajadały się słodkim, „serduszkowym” 
poczęstunkiem.  

POZDRAWIAMY FRANCJĘ  
I GRUZJĘ! 
W ramach programu Cambridge Penfriends uczniowie 
klasy IIIb  SP w Tworogu przygotowali 9 listów 
do francuskiej szkoły Ecole Internationale Montessori 
Marseille. W swojej korespondencji dzieci odpowiedziały 
na zadane im pytania i poprosili o kolejne informacje 
dotyczące ich życia codziennego oraz zwyczajów.  

R            E            K            L            A            M            A 

O osobach chorych i samotnych pamiętali wolontariusze  
i członkowie Samorządu Uczniowskiego, którzy z okazji 
walentynek i Światowego Dnia Chorych przeprowadzili 
akcję „Radość i uśmiech dla chorych” mieszkańców naszej 
miejscowości. Przygotowano życzenia, wierszyki, 
serduszka oraz zakupiono słodycze. Do akcji włączyły się 
również przedszkolaki, które wykonały piękne prezenciki, 
laurki, kwiatki. W sobotę i niedzielę przekazano kilkanaście 
paczek osobom chorym. Sprawiły one ogromną radość,  
a szczególnie laurki i prezenciki od przedszkolaków. 
Wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu tej akcji 
serdecznie dziękujemy. 

 

Z kolei uczniowie klasy IIIa przygotowali 12 listów do 
gruzińskiej szkoły Millennium School. Tematem 
korespondencji było przedstawianie siebie i opisywanie 
swoich upodobań. Wszystkie dzieci zadały pytania swoim 
korespondencyjnym kolegom oraz użyły zwrotów 
grzecznościowych. Cieszę się, że uczniowie tworzyli listy 
indywidualnie, samodzielnie, bardzo chętnie i szybko. 
Obecnie oczekujemy na  odpowiedzi. Listy można 
zobaczyć na profilu FB szkoły.  

nauczyciel j. angielskiego, Marlena Ziaja
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WYŚCIG PO ZDROWIE! 

Zima była i… się skończyła. Pandemia była i… trwa nadal. 
Tym mało optymistycznym początkiem zacznijmy drogę ku 
nowej lepszej, zdrowszej i lżejszej przyszłości. Usłyszałam 
ostatnio w radiu mrożącą krew w żyłach wiadomość. 
Mianowicie specjaliści oszacowali, że od początku 
pandemii Polacy przytyli. I to ile! 78 milionów kilogramów. 
Słownie siedemdziesiąt osiem!  

I ja też przytyłam! Zorientowałam się jakoś w okolicy 
września po tygodniach obwiniania suszarki  
za przerobienie moich dresów w leginsy. Jednak kiedy  
w ostatnich dniach guma z tych leginsów zacisnęła się w 
mojej talii tworząc koleinę niczym ciężarówka w błotnistej 
wiejskiej drodze zrozumiałam, że problem leży gdzie 
indziej. Weszłam na wagę i… posypały się przekleństwa. 
Okazało się, że przytyłam prawie 10 kilogramów! Z jednej 
strony bardzo dużo, ale z drugiej strony pomyślałam 
sobie, że nie jest ze mną źle, bo to TYLKO 10 kilogramów. 
I to niecałe dziesięć. Zatem to kropla w morzu tych 
siedemdziesięciu ośmiu milionów kilogramów pełnych 
chipsów, hamburgerów, cukru i białego pieczywa.  

Jednak tylko przez chwilę było mi z tym dobrze, bo w tej 
samej audycji usłyszałam, że średnio przytyliśmy po dwa 
kilogramy. Zatem wyprzedziłam innych statystycznych 
Polaków w tym wyścigu. Nie było dobrze ze mną, bo 
przecież okazałam się być grubsza niż pozostali. Jednak 
moja mocno rywalizująca natura podpowiadała mi,  
 

że dobrze być w czołówce. Sukces! Osiągnęłam coś 
podczas tej pandemii. Zbliżam się do mety wyścigu. 
Jednak zaraz, zaraz… 

Ta meta jest w gabinecie lekarskim, a nawet kilku: 
diabetologicznym, kardiologicznym, chirurgicznym, 
ortopedycznym! Ja nie chcę! I nagle BUM! Ostatnia istotna 
wiadomość pada z ust specjalisty w audycji radiowej: 
Przytył co czwarty Polak! Jak to? To nie dość, 
że pozbierałam balast od innych to jeszcze się okazuje, 
że jestem w tym wyścigu czwarta? Poza podium? Bez 
medalu? Bez dyplomu? Bez uścisku dłoni i odśpiewania 
hymnu? To ja dziękuję bardzo, ja się z tego wyścigu 
wypisuję! Zawracam i pędzę w drugą stronę! 

Na szczęście wiosna tuż, tuż. Będą warunki do 
spacerowania, biegania, ćwiczenia na naszych siłowniach 
pod chmurką. Marzec jest obiecujący. Martwi mnie jednak 
troszkę nasze przywiązanie do powiedzeń np. takich jak 
W marcu jak w garncu! A w naszym polskim garncu jest 
jak w „Masterchefie”: kuchnia włoska, kuchnia chińska, 
wschodnia i zachodnia. Kluski, sosy, makarony…  

To co? Komuś dokładka? Komu dokładka kolejnych 
2 kilogramów? A kto pędzi ze mną w drugą stronę – po 
zdrowie? Zapraszam Was moi gminni współmieszkańcy 
do wspólnego wyścigu po zdrowie. Zapraszam też do 
wysyłania zdjęć na adres twgkurier@poczta.fm
przedstawiających Wasz sposób na zdrową 
aktywność. Wasze zdjęcia zostaną opublikowane 
w kolejnym wydaniu i na stronie twg-kurier.pl, 
by zmobilizować pozostałych! Czekamy na zdjęcia 
Wasze, Waszych dzieci, rodziców, babć i dziadków, bo 
ruch jest ważny w każdym wieku! Czekamy do 28 marca. 

Niech ta wiosna będzie w ruchu!  
Monika Pudykiewicz

Foto. Monika Pudykiewicz 
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KURIER POD LUPĄ 
Niewyobrażalne ilości podziemnych skarbów śląskiej ziemi stały 
się źródłem rozwoju przemysłu wydobywczego, począwszy od 
kopalń kruszców srebra, cynku i ołowiu, rudy żelaza i węgla 
kamiennego, gliny klinkierowej, kamienia wapiennego, dolomitów 
i wiele jeszcze innych surowców, stosowanych w gwałtownie 
rozwijającym się przemyśle. 

Na bazie tych surowców rozwijają się gałęzie przemysłu, 
przetwarzające wydobyte spod ziemi surowce, przy 
przeważającym udziale pracowitych, rzetelnych i szanujących 
prawo Górnoślązaków. Miejscowa, śląska ludność, nigdy nie 
zapomniała o swojej tożsamości, kultywując przez wieki swoje 
zwyczaje i tradycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
W domach miejscowej, szczególnie wiejskiej społeczności 
panowała święta zasada, którą wyrażał odwieczny przekaz 
mówiący, że: W dóma się godo, w kościele rzyko, a robić trza, 
fto by tam niy rządziół. 

Opierając się na kronikarskich zapiskach księgarza 
Jana Nowaka, członka komisji plebiscytowej, dowiadujemy się 
szczegółowo o przebiegu plebiscytu w mieście i powiecie 
tarnogórskim. W książce zatytułowanej „Kronika powiatu i miasta 
Tarnowskie Góry” z roku 1927, jej autor opisuje przebieg 
przygotowań i samo głosowanie, podając ostatecznie wynik, pod 
protokołem ustalającym wyniki plebiscytu. Zanim jednak nadszedł 
pamiętny 20 marca 1921 roku, strona niemiecka za cichą zgodą 
polskich władz w Warszawie, sprowadziła zza granicy 400 tysięcy 
emigrantów niemieckiego pochodzenia lub urodzonych 
na Śląsku, których głosy zadecydowały o wyniku plebiscytu. 
Do Tarnowskich Gór, na czas głosowania przybyło ich około 
5000, dla których władze miasta, zbudowały specjalne baraki i 
którym opłaciły koszty związane z przyjazdem i pobytem na ziemi 
tarnogórskiej. Przeczytać o tym wszystkim można było 
w ówczesnych, niemieckich gazetach nawołujących do 
głosowania na „swoich”, gdzie prowadzono intensywną, czasami 
brutalną propagandę, o wyższości narodu niemieckiego 
(Deutschland uber ales).  

Samo głosowanie w Tarnowskich Górach odbyło się przy prawie 
100-tu procentowej frekwencji wyborców, tak z jednego, jak 
i z drugiego, przeciwnego obozu politycznego. Każdy głosujący 
otrzymał przy wejściu do lokalu wyborczego dwie kartki. Jedna 
kartka nosiła napis Polska-Polen, a druga Deutschland-
Niemcy. W tzw. „komórce”, wyborca jedną kartkę wkładał do 
koperty i wrzucał na sali do urny, a drugą, na oczach męża 
zaufania, spalał nad palącą się świecą. Głosowali mężczyźni 
i kobiety mający więcej niż 20 lat.  

PLEBISCYT 1921 ROKU 
Niebawem, bo już 20 marca tego roku, przypada 100-na 
rocznica głosowania na Górnym Śląsku, w którym miejscowi 
Ślązacy i mieszkający tu od wielu wieków niemieckojęzyczni 
sąsiedzi zza Odry, po raz pierwszy mieli wypowiedzieć się 
bezpośrednio, na kartce do głosowania, kto czuje się 
Niemcem, a kto Polakiem, co w konsekwencji miało 
zadecydować o przynależności do Polski lub Niemiec.  

Do tego, aby mogło dojść do rozstrzygnięcia śląsko-niemieckiego 
problemu, w znacznym stopniu przyczyniła się I wojna światowa, 
a głównie związane z nią konsekwencje. Musiało więc polec na 
frontach Europy, wiele milionów, Bogu ducha winnych żołnierzy  
i cywilnej ludności, by możni tego świata mogli udowodnić swoją 
siłę i wyższość oraz swoje ambicje, o dominacji na europejskiej 
arenie. Naturalnym efektem wojny, były traktaty pokojowe, jakie 
zawierali między sobą zwycięzcy i pokonani. W przypadku  
I wojny światowej, powojenne układy odbyły się pod Paryżem, 
gdzie zwycięzców reprezentowali przywódcy i ambasadorzy 
Anglii, Włoch oraz Francji i Stanów Zjednoczonych. Przegranymi 
tej wojny, były upadłe cesarstwo Pruskie i cesarstwo Austro-
Węgier. Traktat pokojowy pomiędzy zwycięzcami i przegranymi, 
podpisano 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Bezpośrednią 
konsekwencją przegranej wojny przez cesarskie mocarstwa 
Europy był nie tylko upadek monarchicznej władzy, ale  
i terytorialny rozpad obydwóch cesarstw. Na skutek  
niszczycielskich, wojennych działań, w środkowej Europie 
powstają nowe, młode państwa, jak Czechosłowacja, Węgry, 
Austria oraz  szereg krajów bałkańskich, utworzonych przez 
etniczną, miejscową ludność. Natomiast na zachodzie odradzają 
się młode republiki będące do tej pory pod pruskim panowaniem. 
Na mapy Europy na nowo powraca Belgia, Holandia, Dania, oraz 
małe księstwo Luksemburg. Po niemieckim mocarstwie, 
pozostają resztki okrojonego cesarstwa, nazwane Republiką 
Weimarską, od nazwy landu, który początkowo był stolicą 
republiki, na której spoczywało zadośćuczynienie państwom  
i narodom w formie kontrybucji, za poniesione straty i krzywdy, 
wywołane wojną. Po średniowiecznej, czeskiej i austriackiej 
dominacji od roku 1763, w wyniku tzw. wojny siedmioletniej 
prowadzonej przez pruskiego monarchę Fryderyka II i Marię 
Teresę, cesarzową Austrii, Górny Śląsk przechodzi  
z austriackiego władania, pod autorytarne rządy pruskiego króla  
i jego potomków. Od tego czasu rozpoczyna się wielka, pruska 
ekspansja, głównie przemysłu,  na wschodnie i południowe 
rubieże II Rzeszy.  

 Foto. Tak wyglądały karty do głosowania. Każdy głosujący otrzymał przy wejściu do lokalu wyborczego dwie kartki.  
Jedna kartka nosiła napis Polska-Polen, a druga Deutschland-Niemcy. 
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W całym okręgu tarnogórskim za Polską głosowało 27 510 
wyborców, a za Niemcami 17 068 zwolenników przyłączenia 
Górnego Śląska do Niemiec. Gdyby odliczyć sprowadzonych 
emigrantów to za przystąpieniem do Niemiec, głosowałoby ledwie 
20% wyborców. W samych Tarnowskich Górach, za Polską 
głosowało 1 297 głosów, a za Niemcami  głosowało 7 451 
wyborców, w tym około 2 700 głosów, oddanych przez 
emigrantów, sprowadzonych z całej Europy.  

O przebiegu głosowania na wsiach w rejonie dzisiejszego 
powiatu tarnogórskiego, a konkretnie gminy Tworóg, dowiedzieć 
można się z książki Jerzego Bugajskiego z 2003 roku, 
zatytułowanej „Z dziejów Boruszowic”.  

W książce tej, autor charakteryzuje na podstawie źródłowych 
materiałów, wielowiekowe dzieje, związane z okolicą, gdzie się 
urodził i dorastał. W przypadku tematyki powstań śląskich  
i związanych z nimi plebiscytem, skupia się głównie na 
głosowaniach we wsiach, leżących po obu stronach rzeki Stoły, 
tu na miejscu zwanej Sztółla. Są to miejscowości leżące 
ówcześnie w okręgu tarnogórskim (Kreis Tarnowitz), oraz  
w okręgu toszeckim (Kreis Tost). Okręg tarnogórski to między 
innymi Mikołeska, Pniowiec, Piaseczna (Strzybnica)  
i Boruszowiec (Boruszowice). Do okręgu toszeckiego, między 
innymi należał Tworóg, Nowa Wieś, Koty, Potempa oraz Połomia, 
Brynek i Hanusek.  

W górnośląskich okręgach plebiscytowych, wyniki głosowania 
były zróżnicowane. W uprzemysłowionych miastach, gdzie 
znacząca większość urzędów, zdominowana była przez 
niemiecką administrację, tak w organach państwowych, 
samorządowych, jak i w fabrykach, kopalniach i hutach, 
większość głosów padała za Niemcami. Natomiast na wsiach, 
rady gmin i sołtysi wraz z miejscową ludnością tworzyły trzon 
śląskiej, polskiej i słowiańskiej ludności, której nie zdołano 
zgermanizować. Wręcz przeciwnie, ich biedniejsze położenie, 
wynikało z dyskryminacji, jakiej doświadczały całe pokolenia 
pnioków (mieszkających tu od wieków). Zaś swoje przywiązanie 
do słowiańskich korzeni wyrażane było śląską godką  
i utrwalonym przez wieki, swoistym etosem, który był 
fundamentem śląskiej odrębności, w stosunku do 
niemieckojęzycznych krzoków (przesadzonych). Dlatego też, tak 
wyraźnie różniły się wyniki plebiscytowego głosowania, o czym 
świadczą poniższe dane, ujęte w książkach Jana Nowaka, 
Jerzego Bugajskiego i w kronice Hugo Ochmanna, niemieckiego 
nauczyciela, jednego z członków komisji plebiscytowej,  
a zarazem autora kroniki szkoły na Hanusku, z lat 1910-1943.  
Na kartach szkolnej kroniki, jej autor wynotował między innymi, 
już na początku swojej pracy w szkole na Hanusku,  
w podrozdziale zatytułowanym Schulkinder (szkolne dzieci): Ihre 
Muttersprache ist Polnisch, co oznaczało: „ich (dzieci) językiem 
ojczystym, jest polska mowa”. 

Potwierdzeniem tego zapisu, był rezultat plebiscytu na Hanusku, 
który odnotowany został w rozdziale kroniki z 1921 roku, 
lakonicznym zapiskiem: Deutschland – 46 (20,5%), Polen – 184 
(79,5%). Zupełnie inaczej przedstawiał się  się wynik głosowania 
w Tworogu i Nowej Wsi. Tworóg jako siedziba gminy, z zamkiem 
księcia Hohelohe Ingelfingen i kościołem parafialnym, z dobrze 
rozwiniętym rzemiosłem i handlem, zamieszkiwało wielu 
niemieckojęzycznych obywateli, w tym urzędników, nadzorców. 
Od miejscowych służących i rzemieślników, wymagano 
znajomości języka niemieckiego, będącego warunkiem 
otrzymania intratnej posady i zarobku. W Tworogu, za Niemcami 
głosowało niewiele ponad połowę wyborców (ok. 55%). W Nowej 
Wsi, założonej w 1754 roku przez hrabinę Annę de Bees, zwanej 
pierwotnie Annawieś, wsi zamieszkałej przez leśnych 
robotników, którzy jak krzoki, „przesadzeni” zostali z ościennych, 
wschodnich miejscowości, więc nazywano ich – Polokóma, a 
głosowanie na Nowywsi, miało rzadko spotykany przebieg. Za 
Polską głosowało tam 100% wyborców, przybyłych do lokalu.  

Wyniki głosowania podczas plebiscytu charakteryzowały się 
pewną prawidłowością, sygnalizowaną już wcześniej, gdyż 
większość głosów padała za Niemcami w miastach, a więcej 
głosów za Polską, na wsiach. Dane te znaleźć można w książce 
J. Bugajskiego, gdzie między innymi autor podaje identyczne 
prawie wyniki plebiscytu na Boruszowcu i Hanusku (prawie 80% 
głosujących za Polską), mimo że znajdowały się one w okręgu 
tarnogórskim i toszeckim.  

Dla pełniejszego obrazu ówczesnej rzeczywistości wyborczej, 
posłużyć mogą poniższe akapity, wyjęte z „Dziejów Boruszowic”, 
i tak w sąsiednich gminach, padła następująca ilość głosów:  

 w Mikołesce za Polską – 74, za Niemcami – 23 
 w Pniowcu za Polską – 396, za Niemcami – 144 
 w Piasecznej (Friedrichshutte) – za Polską – 552,  

za Niemcami 452 

Uzupełniając jeszcze dane z okręgu tarnogórskiego, zaczerpnięte 
z książki J. Nowaka, otrzymamy prawie pełny obraz nastojów,
okolicznej ludności w 1921 roku: 

 w Opatowicach za Polską – 277, za Niemcami 80 
 w Lasowicach za Polską – 380, za Niemcami – 656 
 w Sowicach z Tłuczykątem za Polską – 160,  

za Niemcami 98 
 w Rybnej za Polską 541, za Niemcami 245 
 w Żyglinie za Polską 308, za Niemcami – 98 

Konsekwencją tak przeprowadzonego głosowania na Górnym 
Śląsku i pierwotne wytyczenie polsko-niemieckiej granicy, przez 
Państwa Sprzymierzone, był wybuch III Powstania Śląskiego, 
o czym niebawem na łamach miesięcznika „TWG KURIER”.   

Opracował:  Kuźnik z Klepki ©

 

 Foto. Koperta wyborcza. Wyżej po prawej stronie – urna wyborcza.  
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Wojny śląskie to okres  XVIII wiecznych konfliktów 
zbrojnych między Austrią będącą wówczas pod 
panowaniem cesarzowej Mari Teresy, a Prusami. 
W efekcie starć znaczna część Śląska przeszła pod 
panowanie Królestwa Prus, na tronie którego zasiadał król 
Fryderyk II Hohenzollern. W monarchii pruskiej ten 
tzw. Śląsk Pruski tworzył odrębną Prowincję Śląsk (Provinz 
Schlesion). Z myślą o nieuniknionym, następnym konflikcie 
zbrojnym władca pruski przygotowywał swoje państwo 
militarnie i gospodarczo. Wiedział, że w razie konfliktu 
będzie potrzebował dokładnych map nadających się do 
celów militarnych, w związku z czym 20 listopada 1746 
roku wydał rozkaz wykonania dokładnego zdjęcia 
kartograficznego śląskiej dzielnicy majorowi Christianowi 
Fridrichowi von Wrede. Wrede oszacował koszty
  

TWORÓG NA KARTACH ATLASU 
„KRIGES-CARTE VON 
SCHLESIEN” (CZĘŚĆ I) 

Mapy są jednym z najważniejszych wynalazków człowieka. 
Od tysiącleci pomagają mu określać swoje położenie  
i ułatwiają poruszanie się po świecie. W 1544 roku ukazało 
się dzieło Sebastiana Münstera „Cosmographia’’, czyli 
ilustrowany opis świata. Na jego kartach po raz pierwszy  
na samodzielnej mapie pojawił się Śląsk. Obraz ten jednak 
pozostawiał wiele do życzenia, gdyż zawierał liczne braki  
i niedokładności, między innymi, skrócono na nim biegi 
rzek Odry i Nysy. 

 

Jednym z najstarszych zachowanych opracowań 
kartograficznych Śląska jest mapa Martina Helwiga z 1561 
roku. Druk ten, pomimo iż można z niego odczytać 
informacje dotyczące hydrografii, orografii, florystyki  
i osadnictwa, nie przedstawia jednak szczegółów całej 
dzielnicy. Wielokrotnie wydawane, powielane i przerabiane 
dzieło zdobyło sobie  przydomki „Matki wszystkich innych 
map Śląskich” oraz „Królowej Śląskich map’’. W styczniu 
1722 roku cesarz Karol VI Habsburg nakazał wykonanie 
urzędowego kartograficznego zdjęcia Śląska. Dzieło to 
wykonane w latach 1723-1744 początkowo tworzył 
porucznik inżynier J.W. Wieland (zmarł w 1736), a po jego 
śmierci pracę tę kontynuował porucznik Mattäus  von 
Schubrt, który poprawiał i przeredagował szkice swojego 
poprzednika oraz zweryfikował większość dokonanych 
przeze niego pomiarów. Nie skorygował jednak trzech 
ostatnich map księstw raciborskiego, cieszyńskiego  
i opolskiego, bo wybuchły wojny śląskie. Powstałe dzieło 
było jednak i tak imponujące. Zawierało aż  
16 szczegółowych map księstw śląskich, które wraz  
z czterema mapami ogólnymi Dolnego i Górnego Śląska 
zostały skompletowane w ,,Atlas Silesiae  Id Est Ducatus  
Silesiae  Generalitier Quatuor Mappis  Nec Non 
specialiter…’”. Druk ten ukazał się w 1752 roku  
w norymberskiej oficynie wydawniczej Homannów. Pod 
względem bogactwa treści atlas przewyższał wszystko to, 
co dotychczas osiągnięto w oświeceniowej kartografii 
europejskiej, wyznaczając obraz regionu na przeszło 
pięćdziesiąt kolejnych lat. 

Foto. Tworóg i okolice przedstawione na mapie  
księstwa opolskiego w 1736 roku. 

Foto. Mapa Martina Helwig 1561 roku. 

Foto. Na zdjęciu mapa Śląska z 1544 r. wraz ze stroną tytułową.   
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wykonania map według zaleceń króla Fryderyka II na 
znaczną wówczas sumę 6500 talarów, na co składało się 
5000 talarów jako koszty pomiaru terenu oraz 1500 talarów 
na końcowe opracowanie map.   

W 1747 r. oddział przystąpił do kartowania terenu. Trwało 
ono siedem kolejnych lat, a zatem zakończyło się w 1753 
r. W efekcie tych działań powstało 201 arkuszy –  195 
mapowych, 5 tytułowych i 1 specjalny. Mapy otrzymały 
wspólną nazwę „Krieges – Carte von Schlesien’’  
(„Mapa wojenna Śląska”). Wykonano je w skali 1:33 333,  
w jednakowych wymiarach – sekcje zajmują 73x52 cm, 
zaś same rysunki 60x43cm(5) (c.d. w kolejnym wydaniu).  

Bernard Piecuch  

Bibliografia:  
1. Borowicz D. Dolny Śląsk w dawnej kartografii.  Legnica, 
26 kwiecień 2016. 
2. Przybytek D.: Kartografia historyczna Śląska XVIII-XX 
w. Wrocław 2002. 
3. Konias A. Kartografia topograficzna  państwa i zaboru  
pruskiego… Słupsk 2010.   
4. Wielanb.J.W, Schubert.M. Atlas Silesiae id Est Dukatus 
Silesiae…Norynbergia 1752.-                                                
- biblioteka cyfrowa.pl/dlibra/shoe-
contrnt/publication/35400/editio/41678 
5. Janczak J.  Mapy Fryderyka Chrystiana von Wredego…. 
Wrocław – Warszawa 1982.  s.535-540 
6. Greiner P. Kriges carte von Schlesien….  München 
1992 (recenzja) 
7. Wrede Ch.F.von: Kriges Carte von Schlesie… Tom 2, 
arkusz 18. Staatsbibliotek Berlin. 

MALI CZYTELNICY Z WOJSKI  

W lutym w bibliotece ZSP w Wojsce odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Celem uroczystości 
było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki 
szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego 
rozwijania umiejętności czytania. Na koniec uroczystości 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które będą im 
przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. I wreszcie 
przyszedł czas na wypożyczenie pierwszej książeczki. Na 
pewno w tym momencie radość nowych czytelników była 
największa. 

SZKOŁA PAMIĘTA 

1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie klas 7 
– 8 rozmawiali o Niezłomnych Bohaterach na lekcjach 
historii oraz wzięli udział w VI edycji Konkursu 
Multimedialnego „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni 
Bohaterowie”. Filmik Aleksandry Głogowskiej z kl. 7b 
przygotowany na potrzeby konkursu możecie 
zobaczyć na naszej stronie www.twg-kurier.pl  

Żołnierzami wyklętymi lub żołnierzami niezłomnymi od lat 
90 XX wieku są nazywani partyzanci, którzy po 1944 roku 
walczyli z komunistami. Określenie wyklęci odnosi się do 
próby wymazania przez władze komunistyczne pamięci 
o ich walce. Słowo niezłomni odnosi się do nieugiętej 
postawy żołnierzy podziemia niepodległościowego w walce 
z sowieckim zniewoleniem.  

Iwona Pilc

KONKURS RECYTATORSKI – 
ZAPRASZAMY 

ZSP w Boruszowicach oraz SP w Tworogu jak co roku 
zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 
tarnogórskiego i sąsiednich do przesłuchań konkursowych 
XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Boruszowiece/Tworóg 2021. W tym roku Konkurs jest 
organizowany w formule on-line. Szczegóły w regulaminie 
na stronie www.zspboruszowice.szkolna.net.
Zapraszamy do udziału. 

Foto. 1 marca w ZSP w Boruszowicach odbył się szkolny etap Konkursu 
Recytatorskiego w kategorii klas I-III. Zwycięzca będzie reprezentował 

szkołę w XXI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. 
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KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY  
NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W TWOROGU 
Czytanie to jedna z najprzyjemniejszych form spędzania 
czasu wolnego, która przy okazji wzbogaca słownictwo, 
pobudza wyobraźnię, skłania do myślenia i pogłębia 
wiedzę. Bez względu na czytelnicze upodobania, zalety 
obcowania z literaturą możemy wykorzystywać zawsze  
i wszędzie. Dlatego drodzy czytelnicy, jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że w naszej bibliotece 
pojawiło się w ostatnim czasie sporo nowości 
wydawniczych! 

Nowo zakupione zbiory są cały czas opracowywane przez 
bibliotekarzy i systematycznie dodawane do katalogu 
nowości. Aby ułatwić Wam wybór do każdego opisu książki 
w katalogu księgozbioru dodawana jest recenzja 
informująca o treści publikacji. 

Wśród nowych pozycji do „poczytania” znalazły się 
powieści obyczajowe i sensacyjne zarówno polskich jak  
i zagranicznych autorów. Dla miłośników sag rodzinnych 
polecamy cykl Renaty Kosin „Siostry Jutrzenki”. To historia 
szlacheckiej rodziny tocząca się od połowy XIX wieku do 
czasów współczesnych. Dla czytelników szukających 
mocniejszych wrażeń do gustu powinna przypaść książka 
Bartka Rojny „Parafil”, której akcja rozgrywa się w Bytomiu. 
Natomiast Max Czornyj w książce „Drugi sezon” ukazuje 
kulisy reality show, w którym jedyną zasadą jest brak 
zasad – pozycja tylko dla czytelników o mocnych nerwach.  

Jak zawsze wśród zakupów nie zabrakło pozycji dla 
najmłodszych czytelników. Do wyboru jest naprawdę 
sporo! Od serii Lego czy kultowych Transformersów po 
książeczki z Kubusiem Puchatkiem. Dla młodzieży 
polecamy przygodowo fantastyczną serię „Zwiadowcy” 
Johna Flangana, czy serię „Olimpijscy herosi” Ricka 
Riordana.  

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki jak również do 
przeglądania naszego katalogu i dokonywania zamówień 
oraz rezerwacji książek. Pełna lista nowości na naszej 
stronie http://www.gok-tworog.pl/ w zakładce katalog  
(po prawej stronie).  

Przypominamy, że Biblioteka w Tworogu pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 z 
wyjątkiem czwartków, a nasza filia w Połomi jest czynna 
we wtorki i piątki od godziny 12 do 17. Biblioteka w 
Boruszowicach pozostaje zamknięte z powodu trwającego 
remontu.  

KONKURS NA PISANKĘ 
WIELKANOCNĄ 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu ogłasza konkurs 
 plastyczny na „Pisankę Wielkanocną”. Prace należy 
dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu (ul. Zamkowa 1) do 15 marca 2021 r. wraz 
z  podpisaną przez rodzica zgodą na udział 
w konkursie. Szczegóły w regulaminie.  

Tematem pracy konkursowej jest wykonanie Pisanki 
Wielkanocnej według własnego projektu dowolną techniką 
w formie przestrzennej np.: wydmuszki lub jajka 
ze styropianu. Praca konkursowa musi pokrywać się 
z tematami i zwyczajami Wielkanocnymi, wykorzystując 
tradycyjne lub współczesne motywy świąteczne. 
Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:  

 dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres oraz 
numer telefonu kontaktowego); 

 podpisaną zgodę rodzica na udział 
niepełnoletniego w konkursie. 

Serdecznie zapraszamy!  
 

Regulamin konkursu na stronie: 
www.gok-tworog.pl 
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Dla kogo?  

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych
(budynek musi być oddany do użytku); lokali mieszkalnych
wydzielonych w budynku jednorodzinnym (maks. 2 lokale 
w budynku). Dotacje są udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioskodawcy powinni 
pamiętać o kilku ważnych informacjach. 

Właściciel jednego budynku może się starać o jedną 
dotacje na jedno źródło ciepła. Istnieje możliwość 
rozliczenia wniosku w trzech transzach. Dofinansowanie 
dotyczy przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych 
(warunek: nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku). Realizacja przedsięwzięcia 
możliwa jest do 30 miesięcy od złożenia wniosku
(warunek: nie później niż do 30.06.2029 r.). Pamiętajcie 
również, że jeżeli wnioskodawca sprzeda budynek przed 
wypłatą dofinansowania, nie otrzyma go. Ponadto 
działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni 
całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu 
mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania. 
Warto wiedzieć, że Program „Czyste Powietrze” jest 
integralny z programem Mój Prąd (warunek: wymiana 
źródła ciepła). Istnieje możliwość łączenia dotacji 
z programów gminnych i dotacji w programie „Czyste 
Powietrze” (wykluczenie: Program „Stop Smog”, umowa 
dotacji podpisana z gminą przed 30 kwietnia 2020 r.).  

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE  
– ZAPYTAJ URZĘDNIKA 

W 2017 r. sejmik województwa śląskiego podjął 
uchwałę  w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała 
antysmogowa jest odpowiedzią na rosnące 
zanieczyszczenie powietrza, za które według statystyk 
w połowie odpowiadają gospodarstwa domowe. W tym 
roku przypada pierwszy termin graniczny 
zobowiązujący nas do dostosowania domowych 
kotłowni do wymogów. Do końca 2021 roku wszyscy, 
którzy mają piece starsze niż 10 lat i ogrzewają swój 
dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet – 
muszą je wymienić na nowe.  

Wymiana źródła ogrzewania to spory koszt, nie dziwi więc 
fakt, że większość z nas szuka źródeł dofinansowania. 
Takim źródłem jest Program Czyste Powietrze, który 
przewiduje dofinansowania na: 

 źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 
 instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej, 
 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
 mikroinstalację fotowoltaiczną, 
 ocieplenie przegród budowlanych, 
 stolarkę drzwiową i okienną, 
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Punkt obsługi programu w Tworogu 

Przebrnięcie przez labirynt formalności może zniechęcić, 
dlatego nie bójcie się pytać o radę urzędników. Gmina 
Tworóg jako jedna z kilkudziesięciu gmin w Województwie 
Śląskim podpisała porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach w sprawie obsługi programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Z wszystkich 167 gmin w naszym 
województwie, porozumienie podpisało tylko 70 gmin. Co 
to oznacza dla petentów? W ramach porozumienia 
możecie umówić się na spotkanie z przeszkolonym 
urzędnikiem w Urzędzie Gminy w Tworogu, który 
pomoże Wam złożyć wniosek, musicie jednak solidnie 
się do tego przygotować. Po pierwsze należy znać 
odpowiedź na podstawowe pytanie: Na co chcę 
otrzymać dofinansowanie? Osoby zainteresowane 
złożeniem wniosku proszone są o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 428 46 
54 oraz przygotowanie następujących informacji  
i dokumentów: 

1. Dokładny opis czego ma dotyczyć wniosek  
o uzyskanie dofinansowania. Jeśli wniosek ma 
dotyczyć termomodernizacji budynku należy podać 
powierzchnię planowanego docieplenia, 
powierzchnię wymienianej stolarki okiennej czy też 
powierzchnię stolarki drzwiowej wraz z wstępną 
wyceną, 

2. Numer księgi wieczystej, 
3. Numer działki, 
4. Numer rachunku bankowego, 
5. Adres poczty elektronicznej, 
6. Dane kontaktowe wraz z adresem budynku 

objętego dofinansowaniem, 
7. Jeśli wniosek dotyczy: 

a) uzyskania dofinansowania w trybie 
podstawowym* – deklaracja podatkowa za 
poprzedni rok lub zaświadczenie o posiadanych 
gruntach rolnych w przypadku gdy 
Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne 
b) uzyskanie dofinansowania w trybie 
rozszerzonym** – zaświadczenie o wysokości 
miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego za 
poprzedni rok. Jednostką wydającą ww. 
zaświadczenie jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zlokalizowany w Tworogu przy ul. 
Zamkowej 16 

8. Powierzchnia użytkowa budynku, 
9. Rok budowy budynku, 
10. Dane dotyczące współwłaścicieli oraz 

współmałżonka Wnioskodawcy (Imię i Nazwisko, 
nr pesel). 

* Podstawowy poziom dofinansowania – dochód roczny Wnioskodawcy 
do 100 000 zł 

** Podwyższony poziom dofinansowania (wymagane zaświadczenie  
o  wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego za poprzedni rok): 

 gospodarstwo wieloosobowe  
– dochody miesięczne netto do 1400 zł/os 

 gospodarstwo jednoosobowe  
– dochody miesięczne netto do 1960 zł/os 

Regulamin dotyczący programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze” znajduje się na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem: 
www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-
fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

Urząd Gminy informuje, że nie ma możliwości organizacji 
„plenerowych” punktów informacyjnych. Odpowiednim 
miejscem do konsultacji jest tutejszy Urząd Gminy 
(pracownik musi mieć zapewniony dostęp do komputera, 
drukarki i internetu, ponadto obowiązują go konkretne 
przepisy prawa – np. RODO).  

Tekst uchwały antysmogowej na stronie Samorządu 
Województwa Śląskiego: 

powietrze.slaskie.pl 

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze na 
stronie: 

czystepowietrze.gov.pl 

 

PLANY POLSKIEJ SPÓŁKI 
GAZOWNICTWA W GMINIE 
TWORÓG  

Gmina Tworóg została poinformowana przez Polską 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (Oddział Gazownictwa 
w Zabrzu), że została zawarta umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej na 
terenie miejscowości Nowa Wieś Tworoska, Hanusek  
i Boruszowice.  

Zgodnie z zapisami umowy uzyskanie pozwolenia na 
budowę nastąpi do 28 lutego 2023 r. Kolejnym krokiem 
będzie ponowne przeprowadzenie analizy 
ekonomicznej inwestycji. Jeżeli wyniki będą pozytywne, 
inwestor zgłosi projekt do planu inwestycyjnego spółki.  

 

KANALIZACJA  
– CZEKAMY NA POZWOLENIA 

Przypominamy, że Gmina Tworóg jest na etapie 
pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 
Tworoskiej. Na ten moment nie ma możliwości 
przyłączenia się. Urzędnicy przewidują, że uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie powinno być wydane do 
końca pierwszego kwartału roku.  

Po otrzymaniu przez gminę „zielonego światła” 
urzędnicy będą informować, co należy zrobić, aby 
podpiąć się do kanalizacji. Instruktaż podamy  
w kolejnym wydaniu.  
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ZEBRANIE WIEJSKIE  
W MIKOŁESCE  

18 lutego w Mikołesce odbyło się zebranie wiejskie, 
podczas którego podsumowano działalność pani 
sołtys i Rady Sołeckiej, a następnie drogą głosowania 
wybrano reprezentantów wsi na kolejna kadencję. 
Ostatnie kilka lat były dla Mikołajski wyjątkowo 
aktywne i obfitujące w sukcesy. 

Od początku kadencji priorytetem było prowadzenie starań 
w zakresie dokończenia remontu drogi Boruszowice-
Mikołeska-Kalety. W tym celu odbyło się szereg spotkań  
z udziałem reprezentantów starostwa powiatowego, 
mieszkańców i władz samorządowych. Na przestrzeni lat 
udało się szczęśliwie doprowadzić inwestycję do końca. 
Ostatni fragment wyremontowano w 2020 r.  

Podczas minionej kadencji trzykrotnie zorganizowano 
festyn rodzinny, odbyły się spotkania opłatkowe  
i mikołajkowe.  

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU W BORUSZOWICACH 

9 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Boruszowicach obchodzono Dzień Bezpiecznego 
Internetu (DBI). To ogólnoświatowe święto obchodzone co 
roku w lutym w ponad 160 państwach. Organizatorem 
wydarzenia w Polsce od 2005 r. Jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (PCPSI) współtworzone przez 
Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundację 
Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem akcji jest 
Fundacja Orange. Wydarzenie ma na celu inicjowanie 
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych 
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję 
pozytywnego wykorzystywania internetu.
W Boruszowicach z okazji DBI odbyły się lekcje 
poświęcone bezpieczeństwu w sieci.  

NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu: Artur Świerzy 
wraz z siostrą Julią wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie pt. „Moc dEKOrowania” organizowanym przez 
Tauron. Konkurs jest częścią proekologicznej kampanii 
„Z Tauronem naprawiam, nie wyrzucam”. Uczniowie 
wykonali pracę w postaci ozdoby świątecznej z rzeczy 
przeznaczonych do wyrzucenia. Do wygrania było 
20 laptopów i 20 tabletów. Artur z siostrą wygrali tablet! 
Filmik z wybranymi pracami można zobaczyć na stronie: 
https://www.tauron.pl/ekokonkurs  Gratulacje!  

Dominika  Gałczyńska 

AKCJA DOKARMIANIE  

Za oknem już pierwsze oznaki wiosny, ale jeszcze w 
połowie lutego panowała biała zima. 11 lutego obchodzony 
był Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. 
Z tej okazji Nadleśnictwo Brynek przesłało uczniom ZSP 
w Wojsce paczki z karmą dla ptaków, którą dzieci mogły 
zawiesić w ogródkach i włożyć do karmików.  

Sołectwo dwukrotnie brało też udział w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka” wygrywając łącznie 
20 tys. zł. Pieniądze wykorzystano na zakup karuzeli, 
ścianki wspinaczkowej, równoważni i urządzenia do siłowni 
nawietrznej (2019 r.) oraz na zakup pomnika, masztu 
flagowego, tablicy historycznej, roślinności i materiałów 
pozwalających na wykonanie skweru z miejscem pamięci, 
wypoczynku i rekreacji (2020 r.). Obecnie Mikołeska 
walczy w konkursie „Fundusz Sołecki – Najlepsza 
Inicjatywa”. Do konkursu zgłoszono inicjatywę budowy 
skweru z miejscem pamięci 350-lecia Mikołeski oraz  
100-lecia Powstań Śląskich.  

Po części sprawozdawczej odbyło się tajne głosowanie,  
w wyniku którego wyłoniono sołtysa oraz Radę Sołecką na 
kolejna kadencję. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że 
sołtysem Mikołeski po raz kolejny została Irena Piecuch.  
W skład Rady Sołeckiej weszli: Jacek Kośmider, Zofia 
Wąs, Joanna Ziaja, Michał Grott, Bernard Piecuch.  

 

Foto. Wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz Zastępca Wójta Łukasz Ziob,  
na zebraniu wiejskim podziękowali Pani Irenie  

za dotychczasową współpracę. 
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